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అ "స్ర్రీయ స్వయం సేవకనంఘ్ _ ఆర్. యస్, యస్, అని 
సామాన్యంగా అంటూ ఊంటారు - 1825 లో విజయదళమి పర్వదినాన 
(ప్రారంభమై ౦ది. సంఘసంస్థాపకులై న పూజ్యశ్రీ డాక్ట ర్ కేశవ బలీరామ్ 

హెడ్డేవార్ 1940 లో వరమవదించారు, “గురూజీగా జగత్రసిద్దినందిన 
శ్రీ మాధవ సదాశివ గోళ్వల్కర్ ఆనాటినుంచి సరొసంఘ్చాలక్ గా 

ఉంటున్నారు. 1965 నంవత్సరం నాటికి సంఘం [ప్రారంభించి 40 యేస్త, 

దానికి పూజ్యశ్రీ గురూజీ నేతృత్వంవహించి 25 యెష పూర్తయాయి. 

నొటికి పాతికేండ్డ పాటు తమ వేలకొలది ఉపన్యాసొల్లో, చర్చల్లో, 

ఇషాగోమలో (శ్రీ గురూజీ జాతీయ విషయాలన్నిటిపస వ్య కంచేసిన 
య ar జా జాలా 

వివిధాభిప్రాయాలను (క్రోడీకరించి ఒక పుస్తకంలో ఇమిడ్చాలని ప్రయత్నం 

జరిగింది. వాటన్నిటినీ అందులో ఇమడ్చటమనేది దుస్స్పాధ్యమై నా, విభిన్న 

విషయాలను గురించి వారి దృక్పథం ఇది అని చూపటానికి మాత్రమే 

ఆ [పప్రయత్నం. వారి ఆలోచనలు వివిధశీరి కల[క్రింద విశ్లేషణచెసీ గుది 
ర్మ డా 

(గుచ్చబడ్డాయి. “అయితే (ప్రతిశీర్లి కక్రీంద ఆ యా విషయాలను [క్రమబద్దం మర్ టీ 
గానూ, సమ(ంగాను (ప్రదర్శించామని మేం చెవ్పుకోవటంలేదు. రత్నాకర 

తీరాన గులకరా శ్ళేరుకుంటున్నా మేమోనని మా కనిపించింది.” 

జల్ బు 

యైగా శ్రీ గురూజీ (ప్రసంగాల్లో చాలాభాగం హిందీలో ఉన్నాయి. 

స్వచ్భము, సుందరము, గంభీరమునై న వారి (ప్రసంగాల్లోని శై లిపొటవం, 

న్ఫూరర్తిప్రద భావచి[త్రీకరణాలు ఇతరభావల్లోకి - అందునా - ఒక బిదేశీ 

భాషలోకి అనువదించటంతో దెబ్బతిని తీరతాయి. ఇందులో భావాలు వారివి, 

భాష మాది. కనుకనే ఈ వద|ప్రయోగాల్లోని లొసుగులు మేం గుర్తించాం. 



అయినొ శ్రీ గురూజీయొక రా భావతేజఃపుంజము ఇటువంటి మా లొసుగులను 

దిగ (మింగి జాతీయమేధకు [వ్రబోధకంగాను, [వ్రచోదకంగానూ ఉండగల దన్న 

విశ్వాసమే మాచే ఈ సాహసం చేయించింది. (ప్రసిద్ద మేధావి, రచయిత, 

ప్రాత్రికేయడు, తాత్వికుడు అయిన కీర్తిశేషులు ఆచార్య యం, ఎ, 

వెంకటరావుగారు, (శ్రీ గురూజీతో తమకున్న ఆత్మీయత, భావసాదృశ్యాలను 
పురస్కరించుకొని ఈమాకృషిని ఆశీర్వదించి (ప్రోత్సహించారు. అంతేగాదు; 
అడుగడుగునా అవసరమైన సహకారాన్నిగూడ వారు నూ కందచేశారు, 

ఈ సంకలనానికి భావస్ఫోరకమైన నుదీర్హ పీఠికనుగూడ రచించారు. అది 

మా ప్రయత్నసాఫల్యానికి దోహదంచేసిన ఒక ముఖ్యాంశం, 

“భౌతికముకన్న ఆలోచనాత్మకము, మానసికమునై న సమన్యయే 
ఈనాడు దేశంలో ఉంది. అట్టి నమన్యలను పరిష్కరించుకోడానికి అవసర 
మైన ఆర్జ్హ్రుత, అవగాహనలు (శ్రీ గురూజీ భావాల్లో ఊన్నాయి, వాటిని 
ప్పుస్తకరూపంలో ప్రచురించి ఇంటింటికీ అందచేయటం మాయొక్క_ వవి|త్ర 
మైన జాతీయక ర్హవ్యంగా భావి స్తున్నాం.” 

అంటూ వినమ్రం? విన్నవించుకుంటూ శక నం, 1888, విశ్వావను 
నామ సంవత్సర మాఘ బహుళ ఏకాదశినాడు (16 ఫిబ్రవరి 1966) _ 
పూజ్యశ్రీ గురూజీ షష్టిపూర్తి శుభపర్వాన బెంగుళూరులోని వి క్రమ 
(పకాశన్ వారు, “బంచ్ ఆఫ్ థాట్స్” “పేరున ఒక ఆంగ్ర్యగంథం పాఠక 
లోకానికి అపూర్వాకానుకగా అందించారు. 

దాన్ని చూచిన తర్వాత తెలుగు పాఠకలోకానికిగూడ పూజ్య శ్రీ 
గురూజీ భావామృతాన్ని పుస్తకరూపంలో అందీయాలనే ఆలోచన మాకు 
కలిగింది. తెలుగుపాళకలోకంగూడ దాని [ప్రచురణకోనం ఎంతోకాలంగా 
ఎదురుచూ స్తోంది. కారణా లేమై నప్పటికీ ఈనాటిక్షై నా దాన్ని (ప్రచురించ 
గలుగుతున్నామనే ఆనందం మాకు, అందులోని భావమకరందాన్ని 
ఆస్వాదించే అదృష్టం మికు లభించబోతోంది. 



ధర్మభూమియైన పవి|త్రభారతిని ఈనాడు భౌతిక భావనాలహరులు 

ముంచెత్తుతున్నాయి. స్వార్ధమే పరమార్థం అయిపోయింది; దాన్ని 

నమర్థించుకు నేందుకు పాకులాడే (ప్రవృ ర్తి క (పబలమౌతోంది, దానితో 

సంకో చితభావ ప్రభంజనం సర్వారంగాలనూ న నకమతం చేస్తోంది. సమస్యల 

కారుమబ్బులు నలుగడలనుంచి [కమ్ముకొస స్తున్నాయి. జాతీయమేధకు 
(గహణంపట్లినట్లుంది. గతాన్ని తరచిచూది ఆగతానికి దాన్ని అన్వయించి, 

సరియైన మార్గదర్శనం చేయగల ఆలోచనా (నవంతి కరవై ౦ది. జాతీయ 
మైన నవ విషయంపట్లా విశ్లేషణాత్మక విజ్ఞానం కనిపించటంలేదు. తాత్రాలిక 
నిర్ణయాల నేతవ్చ భావితరాలకు భవ్యమె నమార్గం చూపగలిగిన నేతృత్వం 

నేడు కొరవడింది. ఈవిధంగా ఆత్మవిస్మృతికి, తత్ఫలితంగా అనేక 
ఆఘాతాలకు గురి అవుతున్న అభినవభారతానికి సమయోచితమె న నవీన 

మార్గదర్శనం అవసరం. గా 

దెశధర్మాల సంరక్షణకొార కంలో దేహంగురించికూడ ఆలోచించకుండా 

నిరంతరకృషితో, నిరుపమాన వ్య కిత్వంతో, నిశితమైన అవగాహనతో 

సమాజానికి మార్గదర్శనం చేసిన పూజ్యశ్రీ) గురూజీయొక్క (పతివలుకు 

వెనుక నిర్మలత, నిశ్చలత, త్యాగం, సత్యం, ఊ _ల్తేజం నిలచి ఊంటాయి, 

కనుక సమాజహితంతప్ప మరొక ఆలోచనలేని (శ్రీ ) గురూజీ పలుకులకన్న 

నేడు మనకు మార్గదర్శనం చేయగలవి నురేమశెప్త, 

అకర్మణ్యతతో అస్త్రనన్యాసం చేసిన అర్హునిడిలా ఉంది నేటి 

భారతావని; అనవసరవాదాలతో అడ్డు త్రోవలు వెదకుతోంది; సమస్యల 

రణరంగంలో వెన్నుతట్టి, నిలబెట్టి, నడుంకట్టించి ముందుకు . నడిపంచ 

గలిగిన మహత్తర రాష్ట్ర ప్రబోధాత్మకము, సదా శివంకరమునైై న అభినవ 

మాధవుని పాొంచజన్యశంఖారావాన్ని ఆంధ పాఠ కలోకానికి వినిపి స్తున్నాం. 

ఈ [గ్రంథాన్ని అనువదించిన (శ్రీ కొత్తపల్లి ఘనకశ్యామల 

(పసాదరావుక్కు భాషాసారళ్యంకోసనమై పరిష్కరించిన, ముద్రణలో 

సహకరించిన మిత్రులకు ఈ శుభసమయోన మా హృదయపూర్వక మై న 

కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. 
=|పచురణక ర్రలు 



మూడవ ము[దణకు ముందు మాట 
పూజ్యగ్రే గురూజీ (ప్రవచించిన జాతీయ గీతామృత సారాన్ని 

తెలుగులో పాంచజన్యం “పేరున 1974లో (పచురించాం. రెండేళ్ళ వ్యవధి 

లోనే రెండు సార్లు ము[ద్రించవలసి వచ్చిందంటే దానివల్ల సమాజంలోని 

ఆదరణ అర్ధమవుతుంది. మూడవ ము[దణ చాలా కాలంగా అవసరమని 
స్తూనే వున్నా మరల దీనితో ఎన్నో సంస్కరణలు జరుపవలసి వచ్చి 

నందున (ప్రచురణ జరగలేదు, ఆంగ్లంలో 1966లో తొలిగా (ప్రచురింప 

బడిన తర్వాత. పూజ్య శీ గురూజీ ఏడు సంవత్సరాలు జీవించారు. ఈ 
కాలవ్యవధిలో వారనేక |పసంగాలు చేసారు. వాటన్నిటినీ చేర్చిన సమ్మగ 

[గంథం బంద్ ఆఫ్ థాట్స్' మరల ద్వితీయ నంస్కరణగా వెలువడిం 
తర్వాత దానిలోని నూతనాంశాలతోను జోడించిన తెలుగు అనువాదం 
[(పచురింపవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ఆ అవసరం ఈనాటికి తీరు 

తున్నందుకు మాకు చాలా అనందంగా ఉంది. 

ఇందులోని అనేక అధ్యాయాలలో, చిన్న పెద్దా చేర్పులు, 

మార్పులు చేయబడ్డాయి. అంతేగాక, పూజ; గి గురూజీ రచనలు, 

(వసంగాలు, గోష్టులు, (పశ త్త తరాల నుంచి వివిధ నూతానాంశాల 2 న్ వౌరి 

అభిప్రాయాలను సంకలనం చేని, పదిహాను నూతనాధ్యాయాలుగాను, 

[పళో ఎలో తరాల అనుబంధ తావంలోనూ ఇందు చేర్చటం జరిగింది, 

పాథకుల అ సౌలభ్యంకొరకు విషయనూచికతో ఆయా అధ్యాయాలసంఖ్యలకు 

ముందుగా నక్షతం గు రుతో సూచించటం జరిగింది. పాత అధ్యాయాల 

క్రమంలో గూడా కొద్దిపాటి మార్పులు చేసాం. అందుచేతనే ఇడి పాంచ 

జన్యం యొక్క రెండవ సంస్కరణ అని చెప్పటం న్యాయం. 

ముద్రణ ధరలు విపరీతంగా ెరిగిపోయినందువల్ల, పేజీలనుకూడా 
ఎక్కువగా చేర్చడంవల్ల ఇధివరకు రు. రెర- లుగా వున్న ఈ [గంథం 

వెలను యిప్పుడు రు. ర్రి0 /-లకు పెంచక తప్పడం లేదు. 

పూర్వపు ము[దణలవలెనే ఇది కూడా పాఠకుల ఆదరణకు నోచు 

కుంటుందనే మా నమ్మకం. చై తన్యపదమై న ఈ పొంచజన్య శంఖారావం 

మన సమాజాన్ని [పగతిపధంలో మరింత ధైర్యంగా విజయోత్సాహంతో 

ముందుకు నడిపి సుందని ఆశి సున్నాం. 
లా యం 

—|పచురణక ర్తలు 



విషయసూచిక 

మనవి 

పరిచయం 

మొదటి భాగం - మన ధ్యేయం 

1. జగత్కల్యాణ కార్యం 1-14 

అ[గతాంబూలం . రెండు దృక్పథాలు - విఫల 

(వయత్నాలు - ఆంతరంగిక సామరస్యం - సరియెన 

మార్గం - పవిిత ధర్మం ౬ సాధనా సఫలత_ 

తొలి మెటు, 
ట 

2 ౩౪ మానవజాతికి ఏకైక శరణ్యం 15.25 

సామాజిక ఆత్మ హత్య = అవాంఛనీయ ఆకాంక్షలకు 

అంకురార్పణ - దుర్మార్గపు పోటీ _ ఉదాహరణలు 

నిరూపిసాయి - ఆధునికతా సంకటం _. అంతా మన 

లోనే ఉంది - ఆనంద రహస్యం ౬ అంతిమలక్ష్యం_ 

ఓటమికి కారణం = యోగమార్గం యా స్వైర విహారం 

సర్యానాశనానికే _ ఉభయతారకం _ జీవన వాహినికి 

ఇరుతటములు. 

లీ, పరిస్థితుల సవాలు 24.39 

తొలి (ప్రక్రియ, తీరుతెన్నులు - రెండవ ప్రతిక్రియ 

యొక్త వె ఫల్యం - చూపిన ఆశ, చేసిన వని _ రెండూ 



(లు 

వీగిపోయిన మార్గాలే = ఒకే దుంప నుంచి పుట్టిన 

రెండు పిలకలు _ విఫలమైన బొతికవాద౦ -_ సరియైన 

ఆధారం - దొంగ (ప్రవక్తలు = సమానత కాదు, సమ 

న్వయం కావాలి = సాధనాలను సొధ్యాలుగాభావించటం 

పొరపాటు, 

4. ౪ రాజకీయ ఆర్థిక నువ్యవస్థ 40.49 

నేటి వికృతులు . కొన్ని ఉదాహరణలు _ |ప్రాదేశికము 

వృత్తి ప్రాతినిధ్యము -. పంచాయితీయే పునాది... 

పరిష్కారమార్గం - పదజాలానికి బానిసలమా? _ వివ 

శీతమె న కేంద్రీకరణ వె ఫల్యం యు ధర్మకతృత్వం 

అక్కరకు వచ్చేనా? _ మధ్యే మార్గం - నిజయాని 

కాధార౦, 

క, రాష్ట్రీయ అంతరాత్మ ఆహ్వానం 50.638 
నిర్వచనానికందని సుందర భావన -. లేదన్నా సత్యం 
లేకుండా పోదు = ప్రత్యక్షదైవం _ నిజమైన సేవా 
భావం _ అధికారం కాదు = క ర్రవ్యం _ ఇంద 

ధనన్సు మన సంస్కృతి - సామాన్యుని స్థాయి 

పెంచాలి _ నేటి జాగృతి _ నేటి వికృతులను పార 
(దోలాలి - పటాటోపం లేదు, (పచ్భృన్నం కాదు. 

శాశ్వత మూల్యాలకు దోహదం చేయాలి. 

6. నిజమైన రాష్ట్రియ వై భవం 64-79 
మన దృష్టిలో వై భవం ౬ ధర్మానికి గల స్థానం _ నేటి 
హెచ్చరికలు = ఆచరణ ౬ అర్హత = ఓటికొరే లతో 



mre) 

గటి గొలుసు తయారు కాదు - బలమె జీవనం, బల 

హీనతయే మరణం --. శీలమే సర్వన్వం _ చక్కని 
లోకజ్డానం విజయానికి అవసరం _ నిర్భీతి _ ఆద 

ర్యానికే తొలి విడేయెత. 

7. భావాత్మర హిందుత్వ ; జీవనం 80.97 

నిర్వచనానిక ౦దని హిందువు _ లక్ష్యశుద్రిగల జీవితం. 

మానవుణి సేవించు -_ మన ఆదర్శ పురుషులు - సజీవ 
ణు 

జంగమ (ప్రతీకలుగా ఉండాలి . (పతి [కియాతృక 

హిందుత్వం -. విలువగల విషయాలు _ ఆధునికత 

వివిధ అంశాల్లో మన ఆదర్శం -_ నృధక్మే నిధనం 

(యః, 

8, మన కార్య లత్యం 98.115 

అర్జుతోవలపై మోజు _ ఆత్మహత్య నద్భశ 

(ప్రలోభాలు ఎ మన జాతి అమరత్వంతో ని విశేషం 

పరంవర కొనసాగుతూనే ఉంది _ అధికార య్మబమ్హులను 

చేనుంది = అధికారంపె అంకుశం _ ఐరోపా నేర్పే 
అనాలే సాం 

గుణపొళం _ సమాజాన్ని సరళ కి మంతంగా నిర్మిం 

చాలి _ జాతీయ (ప్రతిభను అంటి పెట్టుకోవాలి. 



రెండవ భాగం 

రాష౦ = సమస్యలు 
ey 

9, మన మాతృభూమి 

1. ఉజ్వల భావన 117-129 
జ 

మాతృభూమి, అనాదిగా మన భావన - మహోన్నత 

హిమాలయాలు - మహోజ్వల రూవం = ఇష్టభూమి- 

మన అవిచ్చిన్న పరంపర _ జగన్మాత. 

2. వీర వతంతో కూడిన శ్రద్ద కావాలి 130.138 

మాతృభావనా వికాసం -_ చై తన్యవంతమై న (గ ద్ద 

కావాలి _ (బతికే ఊన్నామా -- గడ్డిపర కైనా మొలవదు 

అనే మనస్తత్వం _ లమ్యైన్ని ఉజ్వలంగా ఉంచు 

కోవాలి, 

10. మాతృభూమి నంతానం 139-172 

హిందూపదమే ఎందుకు? _ వికాసానికి గు ర్తు- నిరువ 

మాన చిత్రం - ఏకం సత్ విపా బహుథా వద న్ని- 

సెమెటిక్ జాతుల (ప్రభావం -- నేటి వికృత స్థతి- 

హిందూ వ్యతిరేక (వ్రభుత్వం - ఒకనాటి వె భవం. 
య 

తప్పుడు భావన = అగ్నిలో ఆజ్యం తీగలెన్నున్నా 

స్వరమొక్క కే? లా ఆంగ్లమా? హిందీయా? _ ఆన్ని 

భాషలు కలకాలం వరిలాలి * అభూత కల్పన = (కొ త 
“ag అజో 

కల్పనలు = మహ తర ఎకత్వాన్ని గురి ంచండీ= 
అణాల అలలే 



౧౩ 

జన్మతః సిదించిన క రవ్యం = విళుద భ కికి 
© వాటు యి ఆటే 

ఆహ్వాన౦. 

11. పొరుషమయ రాష్ట్రీయజీవనం 172190 

ఆధునిక విద్వాంసుల నిర్వచనం = భారతమాత 

సంతానం హిందువులం ౬ సొంస్కృతిక ఏకత్యం౦= 

రెండు విరుద్ద విషయాల మేళవింపు - జాతీయతకు 

గీటురాయి _ పెంపకం కాదు, సంస్కారం ముఖ్యం. 

బానిసత్వాన్ని (తెంచుకు నేందుకు ఆహ్వానం ౬. పరా(క్రమ 

వాదాన్ని పునరుద్దరించాలి = జాతీయ సమై క్యానికి 

" పునాది రాయి* 

12. _పాదేశిక రాష్ట్రవాదం 191-199 

' 1. మూలకారణాలు 

“రాష్ట్రీయి ఎందుకు? 'హీందు' ఎందుకు కాదు? 

ఆంగ్లేయల నాటకం __ చరిత్రకు వ(క్రభాష్యం-= 

రూపొందుతున్న రాష్ట్రం _ ' పాదేశక వాదం" అసం 
ర 

గతం, 

2. ఫలితాలు 200.214 

దేశభ క్తులు దేశద్రోహులు అయ్యారు ౬ కొంగెస్ 

వైఫల్యం _ యూదులు, పార్మ్శీలు, క) స్రవులు- 

నాయకత్వానికి అగ్నిపరీక్ష - ఆత్మవినాశనానికి అంకు 

రార్పణ = బలిపశువుగా మారిన హిందువు _ విష 

ఫలితాలు _ పొపం పండింది - అగ్నిలో ఆజ్యం. 

వీగిపోయిన నిసాడం = సరిదిద్దే సాధనం, 



18. 

14, 

ఖా 

నుదృఢ విశ్వానం కావాలి 215.224 

మనసా అంతా అంగీకరిస్తారు కాని.... = నీతివదమెన 

కథ - దృఢవిశ్వాసం నేటికీ ఉంది ౬ నిజానికి గూడ 

బుజువు వుండాలి. 

ఫి హిందూరాష్ట్ర వె శిష్ట్యం 225.231 

1. హిందూ రాష్ట్రమూ - అల్బ సంఖ్యాకులు 

ఫొరుగును చూచి నేర్చుకోండి - సెమెటిక్ జాతుల 

వారితో పోలికే లేదు _ ఆచరణలో హిందు రాష్ట్రం. 
అల్బసంఖ్యాకులకు నిజమై న హోమో. 

2. హిందు రాన్ష్రము _ లౌకికతత్వము 282.289 

గందరగోళం నుంచి బయటవడాలి -_ సవ్యమై న భావం. 

* మౌలిక సత్యాలను ధృవీకరించండి 236.256 

స్వచ్చమైన జాతీయ జీవనం _ సమై క్యత అంటే 

ఏమిటి __ “జాతీయతి “మతదురహంకారంి “జాతి 

వ్యతిరేకత” _ అర్థం వర్గంలేని మాట - జాగరూకతయే 

కర్రవ్యం = బుజ్జగింపురోరణి [పమాదకరం - సామూ 

హిక దురహంకారం ఏడు రకాలు ఉ ఘర్ష ణకు 

పొరంభం ౬ ధర్మము సువిశాలమై నది ఎ వెల్త 

వ్యామోహం విడనాడాలి . ఆశించినడేమిటి?. 

సాధన సంప త్తి 

ప్రగాఢభ కి ని జాగృతం చేయాలి _ వేర్పాటు మాటలు 

తగవు _ దుష్టమైన భాషా విధానాన్ని సరిచేయాలి. 



౧౭ 

ప్రతి క్రియాత్మ కదృష్టివల్ల పరిణామాలు -_ సజీవ సమాజ 
లక్షణం = కలలను ఆచరణలో నిజం చేసుకోవాలి. 

(పత్యుదాహరణ _ కొత్త పిచ్చి = నిలకడలేని విధే 

యతదబు _ ఒకే కొట్టుక పోవడం = చరిత్ర నేర్పే 

గుణపాఠం _ (ప్రమాద సూచిక, 

20. * వేళ్ళకు నీళ్ళు పోయండి 852.962 

మన మౌలిక భావన -. అక్షయ నిధులను వెలికి 
తీయండి _ వికృత ధోరణులను విడనాడండి = అస 
లైన సిసలైన హిందువులుగా జీవించండి = మనం 

మనంగా జీవించాలి _ ముఖ్య ప్రతిబంధకం . తార 
తమ్యం - పునాదిని మజువరాదు, 

21, * నమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారం ఒక్క_"కే 

863.374 

బిడియమెందుకు _ భగ్నమైన అభూత కల్పన = ఒకే 

పరిష్కార మార్గం = గుడ్డిలో మెల్ల - ఈ (ప్రమాదం 
మళ్ళీ జరుగరాదు _ బాధాకరమె న దృశ్యం _ బహు 

జా 

ముఖమైన సమన్య - తీయని విషం = ఇంతకంజటే 
అథమస్థాయి ఉంటుందా? ౬ రోగం తిరగబెటింది_ 

(se 
ఆత్మ హత్యవంటి (పోద్భృలం - మన స్వభావానికి 

రూపుదిద్దండి = ఊన్నతుల సాక్ష్యం _ సత్యాన్ని 

కాదంటే వచ్చిన ఫలితం = మనదే బాధ్యత, 

22, జాతీయ జీవామృతం 

క్షే వాస్తవ (పపంచం 375.385 
ఒక మహత్యం లు వాస్తవ పపంచం ౬ నినాదాలు 



నికి, 

(౮ 

మారుతాయి 'నిజంి మాతం నిలచి ఉంటుంది = వర 

స్పర స్నేహమనే ఎండమావి _ మహారాక్షసుడు మరు 

గుజుల మె తి = శొంతికి గూడ శ కి అవసరం, 
జ రె అనాలే 

2. సరమారధికారం 386.408 

నిజమె న తటస్ల విధానం = అసత్యం కోసం సత్యాన్నే 

విడిచిపెడితే శె ఆత్మ వ్యామోహపు వరిణామాలు 

దుశ్శకునాలను ఊపేక్షంచాం _ రజకుని గాడిద _ ఈ 

నాటి కొక గుణపాఠం ౬ |[పవంచం శి నారా 

ధినుంది - బలమే పుణ్యం, బలహీనతే. పాపం 

బలహేనుని అహింస _- గొప్ప ఉదాహరణలు = సరి 

మైన తత్వదర్శనం _ అజేయ జాతీయ సంకల్పళ క్తి 
మ 

కావాలి, 

విజయోపొనన 409.425 

పురుషులకు దె వత్వాన్ని అంటగట్టడం = పురుషా 

కారమే పరమేశ్వరుడు = విజేతల నారాధించటం __ బలి 

దానం గొప్పదే కానీ ఆదర్శం మాతం కాదు . అవ 

తారాల సందేశం ౬ రాజపు[త్రుల బలిదానాలు చెప్పే గుణ 

పాఠం ౬ |పతి(కియ కాదు; (క్రియ కొవాలి = నిజమై న 

ధర్మం _ విజగీష. 

విజయం కొరకు పోరాటం 426.446 

1. సముచిత చర్యలు 

హెచ్చరికల విస్మరణ యు చైనా స్వభావ (వ్రమాదం-- 

(పజానంకల్పం వ(జసమం కావాలి - నేతృత్వానికి 

పరీక్ష -_ శతృవుల పన్నాగాలపట్ల సావధానత కొవాలి = 



పొదుపు చేయండి అదే తారక మంత్రం = విమర్శను 

స్వాగతించండి అ వ్యక్తి పూజలోని [వమాదం జ ఎట్టి 

ఉచ్చు - చైనా చిక్కు _పళశ్న - పెద్ద కుట = ఆకు 

పచ్చ ప్రమాదం _ ఎర వేసినకొద్దీ కోరిక పదునెక్కు 

తుంది - మితృలెవరో గుర్తించాలి _ నమ్మక స్తులై న 

రోక్షకులను గట్టిపర్చుకోవాలి. 

2. సముచిత తత్వజ్ఞానం 447-462 

నిజమై న పమాదం ౬. అసలు జబ్బు = నై తికత 

పె నుంచి క్రిందకు (పాకాలి _ సజీవ ఆదర్శం- 

స్ఫూర్తిప్రదమైన భవ్యదృశళ్యం ౬ కలలుగనేవారు 

మేల్కోోవాలి _ ఆత్మహత్యా తత్త్వము - ఏకపక్ష 

సౌజన్యానికి పట్టినగతి _ వా_స్రవాన్ని ఎదుర్కోవాలి- 

సైనిక శక్తికి ఆధారం - శక్తి స్నేహేతులను 

సమకూరు స్తుంది _ వరం, నిజానికి ఎప్పుడు 
వరమౌతుంది? __ వేళ్ళను బలపర్భాలి. 

నిత. రణరంగంలో రాష్ట్ర్రం 

1. నూతన యుగాహ్వానం 463.478 
స్వాభిమానమే జాతికిజీవం = వీర్యవంతులై నప్పరుషులు 
పాటన్ టాంకులు __ బిట్టబియలై న అభూత కల్పన. 

అజ్ఞాత వీరగాథ = నాయకత్వ సూతన వై ఖరి- 
జాతీయ స్వ|పయోజనమే గీటురాయి _ లక్ష్యకుద్ధి- 

| మూలచ్చేదం చేయాలి ౬ పూర్తన్వరాజ్ ప్రతిజ్ఞను 

సార్థకం చేయాలి _ ఐక్యరాజ్య సమితి అసలు రంగు 
స్వీ హనియమం - సత్యనిరూపణ _ శాశ్వతంగా పరి 
ష్కరించండి _ మహయుద్దాని కాహ్వానం. 



అలి ఆ 

2. సవాలు నెదుర్కొనాలి 479_499 

స్వావలంబనమే స్వాతంత్ర్యానికి వెన్నెముక ౬. (ప్రతి 

కార్మికుడు, శాస్త్రజ్జుడు - పొట్టకూటి నమన్య _ ఆత్మ 

హత్యా సదృశమైన ధనవ్యామోహాన్ని చేదించండి= 

పరావలంబన తెచ్చిన పీడ _ మరువరాని నీతి _ ఉజ్వల 

ఉదాహరణ = జాతీయ మనోబల నిర్మాణం -_ (పతి 

వర్తకుడు = (ప్రతి గ్రామం ౨ (ప్రభుత్వం = జాతి 

ముఖ్యం, ధనం కాదు = విలీనానికి మార్గం ౬ చక్క 
బరచటానికి సాధనం _ ఏకత, తాత్రాలికం, శాళ్వత౦ం 

విషాదానుభవం = అత్యు తమవాదం. 

* గుపొళాలను మరువరాదు 496.502 

తల బొప్పికట్టింది ఆ బలవంతునిదే రాజ్యం - దుష్ట 

త్వాన్ని చీల్చిచెండాడాలి అ పెద్దలు చేసిన సముచిత 

మె న హెచ్చరిక _ యుదం పట సరియెన దృక్పథం. 
రుం © యం యు 

(పజాసమర్లనే వెన్నెముక __ సెనికునికి ఊ తేజం 
° య్ జంట 

కల్గించే దెట్లా? - గుణపొఠాలను మరచిపోరాదు. 

* కీర్తి పతాకాన్నెగుర వేయండి 503514 
ప్రపంచం మన నుంచి ఆశించేదేమిటి? _ నిజమైన 

రాయబారులు . అయ్యో పాపం = సంస్కారాలు అంద 

చేయాలి _ మంచిని జీర్డి ంచుకోవాలి = అటువంటి 

రత్నాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి _ స్థానికాకా ౦క్షలకు 

స్పందించాలి _ కనువిప్పు = ధ్యేయ(వతులు విశ్వ 

వ్యాప్తంగా వెళ్ళాలి. - విదేశాల నుండి వచ్చిన 

మితులతో “ పళ్నలు-జవాబులు.” 



28, 

29, 

30. 

వైభవానికి రాచబాట 
(2) సామాజికాభ్యున్నతి 

* అస్పృశ్యత ఒక శాపం. దానికి పరిష్కారం 

515.526 
ఒక మహానమ్మేళనం ౬ జగద్గురువుల ఆదేశం _ తప్పుడు 
పయత్నం - భయం వొ_స్తవమై ౦ది - అసత్యమూ, 

దురుర్దేశ పూరితమూ = ఎందుకీ పాక్షిక వై ఖరి = పొత 

ఆపే ఆడుతున్నారు. (కొత్త గీటురాయి కొవాలి. 

అనేక అంశములలో ముందడుగు _ హృదయాంతరాల 
నుండి ఉబికివచ్చే కృషి - సమై క్యతకే (పాధాన్యత 

నిచ్చి విభేదాలను విన్మరించాలి _ విజయానికి కీలకం. 

* ఉపేకీత సోదరులకు సేవ 527.5838 

రాజకీయవాది మాటలు -- (శీ కృష్ణుని ప్రబోధ మేమిటి?-_ 

భేదోపాయం కొనసాగుతూనే ఉంది - హృదయ 

పూర్వ్ణాకమెన కృషి = గతం నుంచి గుణపాఠం. 

సుగుణ సమృది - మనం సరిదిదుకుందాం = కర్మ లం దె 

యోగం _ అందరినీ సేవించాలి _ (పశ్నలు--సమా 

ధానాౌలు, 

* మానవతాభావమే మహత్తర పరిష్కారం 

539.545 

వ్యత్యాసం - వారిని చూచై నా నేర్చుకోవాలి _ ఆంత 

రికమెన మంచితనం పట్ల విశ్వాసం ఉండాలి _ మనలో 



అవు ఒకి 

జాలి వేనేలేదు . అనుకరించదగిన ఉదాహరణ. 

విశాల హృదయం కోసం. 

81. * మాతృమూర్తులకు మనవి 5 48-55? 

వేకువ వేసే ముద్రలు _ వస్త్రధారణ సంస్కార 

ప్రదంగా ఉండాలి _ స్రీ సైనికుడిగా ఎలా మారిందా?_ 

ఆధునికతకు ఆహుతి _ మాళ్ళమూ రుల వీరగాథలు- 

సరియైన విలువలను ముద్రించండి ౬ సాంఘిక సామ 

రస్యమే నశిస్తే _ వాస్తవమైన యజ్ఞం - ఇరుగు 

పొరుగుపట్ట మన విధి - ఆర్తులకు సేవ _ సావిత్రి 
హృదయాన్ని సాక్షాత్క_రించుకోవాలి, 

తీ, * మనమూ = మన విద్యార్థులు 58.570 
మూడు తరాల (ప్రజలు _ అంత ఒిఎతీ న్యంపె పె (శోద్దుం 

డాలి . మానవుని తీర్చిదిద్దే విద్య లా స్ఫూ 'క్రివరమై న 

ఆదర్శం _ సరియెన పరిసరాలు _ ఉపాధ్యాయుడే 

ముందుకు రావాలి - కుటుంబమే ఉత్త మ సంస్కార 

కేం[దం యా వర న నాయకత్వం = యువళ డిని 
సరైన తోవలో 3 నడిపించేందుకే విద్యార్థి సంఘాలు. 
వ తిక, (పచార రంగాల ఉదా త్త కరవ్యం = మౌలిక 
మైన పునర్నిర్మాణమే ఈనాటి ఆ అవసరం, 



చతుర్ధ భాగ౦ - వ్యక్తి నిర్మాణం 

తితి. సఫల కొర్యపద్దతి 

1. సరియైన జాతీయ పునస్సంఘటన 571.587 

సరియైన మార్గం కొరకు అన్వేషణ = మానసిక విప్లవం 

కోసం = స్ఫూర్తి వదదృశ్యం = ఎందరోయోజకులు. 

ఆరాధ్య దైవం = కొవలసింది తత్వనిష్ట, వ్య _క్తినిష్టః 

(గంథనిష్ట కాదు = జాతీయ పునస్సంఘటనకు మూన- 

జనజాగరణ మాధ్యమం _ సంస్థావాద కొపం 

అహీందూ భావన నుంచి బయటవడాలి. 

2. సరియైన దృక్పథం 588.611 

అకారాల మీద ఆపేక్ష, ఆంతర్యాల యెడ ఉపేక్ష 

భయంకర వ్యత్యాసం యు (కొత్త రకం అస్పృశ్యత. 

మౌలిక చికిత్స _ క్షణికోద్వేగాలకు వస్తేగతి = బెడిసి 

కొనే పనులు = కాలామోదిత పద్దతి = ఈ లోవం సరి 

దిద్దటమెట్లా ణు వ్య డీ నిర్మాణ (పక్రియ = మన పెద్ద 

పొరపాటు _ తరుణోపాయం _ సొధారణ (భ్రాంతులు. 

స్వయంసేవక్ ధ్యేయ్మవతుడు నర్వ సమర్పణ భావన. 

విజయానికి పునొది. ఏకతా బీజం = గంగా సాగర 

సంగమం. 

8. కార్యపద్దతి యొక్క సామర్థ్యం 612.617 

పవిత్రధూళి (ప్రభావం _ ఎల్లెడలా విజయమే _ సము 



umm 

ఈ 4. గురుదేవుని ఆహ్వానం 618.621 

యజ భావనకు అదే (ప్రతీక - భగవా ధ్వజం - నిజ 
ఖా 

మైన ఆరాధన, 

84. వ్య క్రిగత జాతీయశీలాలు 622.635 
మన తలంపు _ సాధనాల పవిత్రత = (ప్రచ్చన్న 

(ప్రమాదం - నీతి కథ _ అడుగడుగునా అప్రమత్తత 

పెద్దమనిషితరహా కొక నమస్కారం = భయంకర 

ఉదాహరణలు _ జొతీయాంశం ఇ ఛకి లోని శ కి. 
a +) అలాని 

నీలం వికసించినప్పుడు. 

తీర, పురుషవుంగవులుగా రూపొందండి 636.655 

పునాదిరాబ్ళ కండి _ నిజమై న సేవ _- స్వావలంబనకు 
ప్రతీకలు _ అజీనికావాద (కెరీరిజం) అభిశాపం- 

ఉచ్చ ప్రవచనాలు, తుచ్చ జీవనాలు ౬ మధ్యేమార్గం... 
(పతి|కియాత్మక “(పగతికీలురు' లు భావదాస్యం... 

పశుత్వం దివ్యత్వాన్ని (తోసిరాజంది = రాజకీయాల 

(పోక సీస్ శయ్య _ స్వలేని స్వాతం|త్యం = ఆత్మ 

లేని దేహం _ జాతీయ వె భవ (సోతస్సులు ౬ మాతృ 

దేవి కోరిక, 

86, ధ్యయవతులు 656-676 
ఉన్నతుడై నొ ఉపయోగం శూన్యం జు మట్టి నుంచి 

మాణిక్యాలు జ (పథమావళ్యకత . నటనలు" వద్దు... 

మథుర సమన్వయం = మంచితనంతో నమ్మకం_ 



87. 

తిరి, 

౨౫ 

అచంచల సాహచర్యం = సర్వసదుణాలకు ఏకెక 
a (ce 

శ|తువు - ఆత్మవిశ్వానం పెంచుకోండి = అహంకారం 

త్రుంచుకోండి _ అహంకారరాహిత్యమే విజయం _ ఒక 
జీవితం, ఒకే లక్ష్యం __ నిత్యసింహావలోకనం ఎ ఆత్మ 

సమర్పణలోని ఆనందం __ ఊత్తిస్టత జొ (గత, (పాపష్య 

వరాన్ని బోధత!. 

మూ రీభవించిన ఆదర్శం 677.694 
అపురూపాల్లో అపురూపం _ దీపకళిక __ వీగిపోయిన 

సామెత _ అభినవ అజాతశతృవు _. అజేయలు_ 
అనుపమ ఏకతా సాధకుడు _ నిరహంకారత _ కర్మ 

యోగం _ యౌవన కుసుమం సమర్పించాలి _ జీవితం, 

మరణం ౬. మాటలకు బలం ఎట్లా వ స్తుంది? - పసి 

వానివంటి పరమ పురుషుడు. 

* అంతిమ సందేశం 695.701 

J. కార్యానికి కటిబదులు కండి 
a) 

సజావుగా సాగిపోవటం ఖాయం ౬ సమై క్యపరచటానికే 
సంకల్పించుకున్నాం = ఆదర్శాన్ని నుద్భఢం చేను 

కోండి _ (పజల విశ్వాసం ౬ “పెంపుడు కుక్క_లుగా 

దిగజారిపోతున్నారు _ దిగజారుతున్న (పమాణాలు= 

అన్నీ వదులుకు నై నా అంతిమ లక్ష్యం చేరుకుతీరాలి, 

2. ధ్యేయాన్ని ఆరాధించండి 702705 

శ్రీ గురూజీ వాసిన చివరిమూడు లేఖలు 

నో 



అశయదింధం 

(పళ ఎలు-ాజవాబులు 

1. ముస్లిం సమన్య 707-719 

ని గోవథ 720.724 

క్రి రాజకీయ నిద్దాంతాలూ = వ్యవస్థలు 725.780 

4. ఆర్థిక సమస్యలు 731-7834 

5. ఆందోళనలు 735-7817 

6. జనాభా సమన్య 788.740 

7. మతవిషయాలు 741-752 

8, ర్వాషిషియ స్వయంసేవక్ సంఘ్ 153-760 

9, మనం ఓటు ఎలా వేయాలి? 761767 

వెనుకకు పిలిపించే అవకాశం లేనందుకు ఫలం - సగం 

సగం నిజాలు రెండు _ ఏ ముసుగులో ఉన్నప్పటికీ 

నిరంకుశ త్వాన్ని తిరస్కరించాలి - ఒకే హిందూ వ్యతి 

రేక కూటమిలోని భాగాలే. ఇవి ._ సరియెన ఎంపిక 

కోనం. 

10. ఎన్నికల ఫలితాలు (ప్రకటించిన పిమ్మట 

కార్యక ర్రలకు మార్గదర్శనం 

768 
చిత్రములు 

పరమపూజలీయ శ్రీ గురూజీ వరమపూజలీయ డాక్టర్ జీ 



పదిచయం 

స్ఫూర్హి.పదమైన ఒక సముచిత జీవన (ప్రణాళికకు అనుగుణంగా 

జొతియొక్క ఊజ్జ్వల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దటానికి స్వతం త్రభారత దేశంలో 
పునరుజ్జీవన పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు బహుముఖంగా కొనసాగు 

తున్నాయి. రొజారామమోహనరాయ్తో దాదాపుగా ప్రారంభమై న ఈ కృషిని 

(శ్రీరామకృష్ణ వివేకానందులు, దయానంద అరవిందులు, లోకమాన్య 
మహాత్ములు, రవీం[దుడు, డాక్టర్ హెడ్గెవార్ సావర్కారులు = ఇంకొ 

ఇట్టి వార నేకులు వివిధరంగాలలో కొనసాగించారు. ఇదీ ఆధునికయుగంలో 

క్ త్త తగా (పొరంభమై న (పయత్నంకాదు, బౌద, మౌర్య, శుంగ, గు పప, 

హర్షుల కాలాల్లోనూ, అనంతరం విజయనగరం మరాఠా, సిక్స్ రాజ్యాల 

క్రారరలోనూ జాతీయ ఆత్మ నిలదొక్కుకోవటానికి పదేపదే 'వయత్నిం 

చిందని రాధాకుముద్ ముఖర్తీ, హేవెల్ వంటి దేశ విదేశాలలోని చారిితక 

పరిశోధకులు, భారతీయ విషయవివేచకులు ము కకంళంగా వక్కాణించారు 

విదేశీభావాల, ఆదర్శాల జంధూమారుతం వీచిన బిటీష్ పరిపొలనా 

కొలంలోగూడ మనం నిలదొక్కుకుని జాతికి మూల ప్రోతన్సు 

లెక్క డున్నాయి అని అన్వేషణ ప్రారంభించాం. గాంధీజీ భార తీయపద్దతి 

కనుగుణమై న ఉపవాసాలు, మౌన [వకాలు, సత్యాగహాలు, ప్రార్దన సమా 

వేశాలవంటి తపన్వుల పద్దతులను అనుసరించారు. ఆవిధంగా [పజల 

మనస్సుల్లో నిద్రాణమై ఊన్న సొాంస్క్బృశిక వారసక్వంనుంచి గాంధీజీ 

నడిపిన జాతీయ స్వాతంత్రోద్యమం దిలంపుంజుకుంది, కాని దురదృష్టవశా త్తు 
వారి ఉద్యమంలో రాజకీయాల (పౌబల్యమే అధికమై నందున, సాంస్కృతిక 

ళ్ క్తులు వెనుక బడ్డాయి. కొబిస్టై రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక ఆదర్శాలు 

నజీవమై న ప్రాచీనధర్మంతో అంగాంగీధావోన్ని పొంద లేకపోయాయి. 



౨౮ 

నిర్తి ప షః నిరుష్ష గమ్యాలు లేక ఆయా రంగాలు కేవలం (బిటి ph 

భావనతోనే మలచబడ్డాయి. భావాత్మక జీవనవద్దతిని వ్యతి రేకొత్మకపద్ద 

[తో సిరాజంది. భావాత్మక విషయాలను న్వతం త్రభారతంలో సరయిన 

కుందాంలే అని నొటివారు వాయిదా వేసుకున్నారు, మానవుడు, జొతి, 

భగవంతుడు మొదలై న విషయాలను గురించిన అభిప్రాయాల్లో మహాత్మా 
గాంధీకి, వారితర్వాత భారత దేశ నేతృత్వం వహించిన శ) జవహర్లాల్ 

నెహూకు ఎక్కడా హోలికలు లేవు. నెెహూ “డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా” 

(భారత సందర్శనం) చేసినా అతని మనస్పుమా తం విదేశాలవల్ల నే 

ప్రాభావితమై ౦ది, మన సంస్కృతిలోని ఉ త్రమత్వాన్ని ఆయన ఏనాడూ 

పూర్తిగా (గహించలేకపోయోడు. కనుక స్వతం|త్ర భారతదేశంలో జాతీయ 

పునర్నిర్మాణానికి నెహూూ సూచించినది నమాజవాదనరళీసమాజం. ఇది 
మన మౌలికభావాలకు విరుద్దమెనది. దీంట్లో వర్షసంఘర రణ అంతర్నిహితమై 

ఉంది. విదేశీ అచ్చుల్లో జాతీయజీవనాన్ని “రూపొంది శే సె అది స్వాతంత్ర్యం 

కాదు. స్వాతం[త్యంయొక్క పరమావధి ఇది :- “మన జాతీయ. జీవన 
ఆదర్శాలను _ ధర్మ సంస్కృతులను _ పరిరక్షించి (పచారం చేయటమే 

అసలు స్వాతం త్యంయొక్క పరమలక్ష్యం అని మన చారిత్రక పరంపర 

చెపుతోంది” _ (21వ అధ్యాయం) కానీ మనవారుమా[తం “న్వతం|త్ర' 
లోని 'స్వి అన్నది మరచిపోయి, పాశ్చాత్యుల నమూనాలుగానే తయా 

రవుతున్నారు. అన్నిరంగాల్లోనూ _ ముఖ్యంగా విద్యారంగంలో _*స్వ"ను 
పూర్తిగా మరచిపోయి మనవారు విఫలుర య్యారు, (ప్రస్తుత విద్యావిధానం 
వరిశీలి * చై మనవారికి హిందూ విద్యాపద్ద తీయొక స్వరూప స్వభావాలు 

ఏమాత్రమూ పొడగట్ట లేదని స్పష్టమౌతుంది. 

రాజకీయరంగంలోకూడ మనవారి పరిస్థితి ఇట్లాగే ఉంది. మన 
జౌతీయవారసత్వాన్ని వారు (గహించ లేకపోయారు. జాతీయతను గురించి 
వారికి సరియైన కల్పనే లేదు అని స్పష్టపడుతుంది. కనుకనే గాంధీగారు 
కూడ అలీ సీ సోదరులతోను, ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలోనూ వ్యవహరించిన తీరులో 



అదిక 

దోషం ఏర్పడింది. వీ రెంత|పాకులాడినా, భారతదేశం విషయంలో 

హిందువులకు ఎట్టి భావం ఉందో అట్టి భావాన్ని ముస్లి ములలో కలుగచేయ 

బేకపోయారు. వీరు ముస్తి ములకు ఎన్నో హామోలు, మినహాయింపులు 

ఇచ్చినా గత చరి[తలో శకులు, సిథధియనులు, పహూణులు మన జాతీయ 

జీవనంలో మిళితమైపోయినట్లు ముస్లి ములు కలిసిపోలేకపోయారు. 

“మొగలులు, తురుష్క్కులవంటి విదేశీ తెగలు క తి యుళిపించి 

మిమ్మల్ని ముస్తి ములుగా మార్చారు, మీరు అట్టి దురా[కమణకారులతో 

మానసికంగా పెనవేసుకొని, వారి అడుగుజాడలలో నడవాలని ఇంకా 

ఆతోచించటంలో అర్థంలేదు, అటువంటే వేర్పాటుధోరణులను మరచిపోయి 

ఈ రాషజీవనంలో లీనంకావాలి”. (10-2 అధ్యాయం) 
(Je) 

ఇట్లా చెప్పలేకపోవటంవల్ల నే దేశాన్ని విభజించుకోవటం జరిగింది. 

ఈ దోషాన్నే ఇంకా కొనసాగిస్తూ మరికొన్ని “పాకిస్తాన్” ల ఏర్పాటును 

(పోత్సహా'స్తున్నారు. దీనికి సంబంధించినదే మరొక విషయంకూడా ఉంది. 

హిందుత్వమం కే వీరు పొరబడ్డారు; అది ఒక ప్రత్యేకమైన పంథా అనీ, 

(వత్యేక మై న ఆరాధనావద్దతులకు, సాంఘీకొచారా లకు మా(త్రమే పరిమిత 

మైనదని అనుకున్నారు. కానీ “హిందూ” శబ్దం, జాతిసూచకం; “ఇండియన్ 

అన్న శబ్దమూ, ఇదీ ఏకార్డ ప్రతిపాదకాలే, “హిందూ శబ్దం [పొక్ చారిత్రక 

కాలంనుండి ఈ దేశంలో అలివృద్ధిపొందిన యావత్ సంస్కృతినీ, నాగరి 

కతనూ నూచిస్తుంది. గాందీగారు "రచించిన “హింద్ స్వరాజ్ అన్న చిన్న 

పు సకంలో - "హిందూజీవనవిధానాని కనుగుణంగా నేటి సమాజాన్ని తీర్చి 

దిద్దాలి అన్నభావన సూచనామా;త్రంగా లభి స్తుంది, కాని నేడు ఆభావాలన్నీ 

తారుమారై. విదేశీయమెన, పొశవికమై న, వర్గపోరాటంతోకూడిన మార్కు 

సిదాంతాలచేత (ప్రభావితమై న ఒక సాంఘీక వ్యవస్థను నిర్మించటానికి 
ఢా 

మన నాయకులు [ప్రయత్నం చే స్తున్నారు. 
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పూజ్యశ్రీ గురూజీ జీవిత సంగ్రహం 
పూజ్య (శ్రీ గురూజీ భావౌల కోడీకరణరూ పమై న ఈ (గ్రంథాన్ని 

చక్కగా అవగాహన చేనుకోటానికిగాను, ముందుగా వారి జీవితాన్ని గురించి 

తెలుసుకోవటం అవసరం. వారు తాము (ప్రవచించిన ఆదర్శాలకు సజీవ 

మూర్తిగా ఆజన్మాంతం సంచరించారు; కాబట్టి వారి జీవిత [ప్రవచనాలలో 

లక్ష్యలక్షణ సమన్వయం, మనకు కనపడుతుంది. ఈ ఉ దైళ్యంతో నే 

(శ్రీ గురూజీయొక్క పవిత్రజీవనాన్ని సంక్షిప్తంగా ఇచ్చట పరిచయం 

చేయటం సముచితమని భావి స్తున్నాం, 

పూజ్య(శ్రీ మాధవ సదాశివ గోళ్వల్కర్ శాః శ॥ 1827 మాఘ 

బహుళ ఏకాదశి (n శ 1906 ఫి[బవరి 8) నాడు నాగపూర్లో పుణ్య 

దంపతులై న లక్ష్మీబాయ్, సదాశివ బాలకృష్ణ గోళ్వల్కర్ లకు జన్మించారు. 

తొమ్మండుగురు బిడ్డలలోనూ, ఆ దంపతులకు దక్కినది వీరొక్కరే. 

పూవుపుట్టగనే పరిమళించేట్లు భవిష్య త్తులోని (ప్రాభవం బాల్యంలోనే 

వారిలో (ప్రభవించింది. భగవద్గీత, బైబిలు మొదలై న ధర్మ [గ్రంథాలను 

అతిబాల్యంలో నే ఆపోనన పట్టీ అధ్యాపకులనే ఆశ్చర్యపరచిన అసమాన 

(ప్రతిభ వారిది. చదువునంధ్యల్లోను, సాము గరిడీల్లోనూ ఆరితేరి 1922 లో 

మెట్రిక్ పరీక్షతో వారు పథమ శ్రేణిలో ఊ శ్రీర్షుల నాగపూర్లోని హిస్తాప్ 

కాలేజీలో చేరారు. ఇంటర్మీడియట్. పూర్తి అయినపిదప 1924లో కాశీలోని 

హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరి (శ్రీ మదనమోహన మాలవీయ పండితుల 

సన్నిధిలో జీవనాదర్శాల నధ్యయనం చేస్తూ, 1929లో యం. యస్సీ, 

పట్టాను పొందారు. తరువాతకొద్దికాలం మద్రాసులో పరిళోధనకొనసాగించారు. 

1930 లో కాశీ హిందూ విశ్వ విద్యాలయంలో అచార్యుడుగొ చేరారు. వారి 

విద్వతును, ఆదర్శపూర్తమెన, ఆత్మీయతాయు క్రమైన నిరాడంబర జీవితాన్ని 



3% 

వచ్చిన తొలిదినాల్లో మన హృదయాన్ని కలచివేసే సంఘటనలు అనేకం 

జరిగాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో (పజల మానపాణాలు (ప్రమాదానికి గురి 

అయ్యాయి. ఆ సందర్భంగా (శ్రీ గురూజీ యావద్భారతం వర్యటించారు; 

సమయోచిత మె న సందేశాన్నిచ్చి (వజలహృదయాోలకు ఆశ్వాసనఅండించారు, 

చేవ 'దురభమై న కార్యక రాగణం వారి నేతృత్వంలో విజృంభించి సంఘ 

శాఖలను నలుగడల వ్యాపింపచేసింది. ఆ విధంగా ఆనాటికి సంఘం విరాట్ 

రూపాన్ని సంతరించుకుంది. 

పెరుగుతున్న సంఘళ కిని చూచి కొందరు కళ్ళలో నిప్పులు 
పోసుకున్నారు. 1047 లో కాంగెనుపార్టీ మీరట్లో జరిగిన నమా 
వేశంలో సంఘాన్ని నిషేధించుమని కోరుతూ ఒక తీర్మానంగూడా చేసింది, 
అంతలోనే అళనిపాతం; మహాత్మాగాంధీ హత్య జరిగింది. దానితో 
సంఘాని కెట్టి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ ఆ నేరాన్ని సంఘం పై రుద్దటానికి 
పెద్ద పెట్టున (పయత్న౦జరిగి, (పభుత్వం సంఘాన్ని నిషేధించింది, 

పూజ్య శ్రీ గురూజీనీ, వేలకొలది సంఘ కార్యకర లనూ నిర్భంధించింది. 

(పభుత్వం తమపై వేసిన అభాండాలకు, చేసిన అన్యాయాలకు (ప్రతిచర్య 
చేయాలని శక్తి ఉత్సాహాలతో ఉ(దేకవడుతున్న లక్షలాది యువకార్యకర 
లను జాతిహితంగోరి ఒక్కమాటతో కట్టి వేశారు వారు; మహ త్త 
వ్యక్షిత్వము, నేతృత్వము వారి సొత్తు, 

అన్యాయంగా సంఘంపై వధించిన సిషేధాన్ని తొలగింప 

చేయటానికి (శ్రీ గురూజీ శతథా (ప్రయత్నించారు. ఊ త్తర (ప్రత్యు త్రరాలు 
జరిపారు. రాయబారాలు నడిపారు, అన్ని (ప్రయత్నాలు వ్యర్ణమై చివరకు 

స్వయంసేవకులు దేశం కనీవినీయెరుగని శాంతియుత ఆఅపహింసాత్మక 
సత్యా(గహంచేశారు, గత్యంతరం లేక (ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. నిర్నిబంధంగా 
నిషేధం తొలగించింది. పూజ్యశ్రీ గురూజీతోబాటు కార్యక ర్త లందరినీ 
విడుదలచేసింది. 

వెనువెంటనే వారు యావద్భారతం పర్యటించారు, ఎక్కుడచూచినా 
లక్షలాది [ప్రజలు వారికి (దిహ్మాండమై న స్వాగ తసుమాంజలులు సమర్పించారు. 



దె, 

[వభుత్వాధికార పాబల్యం లేకుండా, ఆవిధంగా లక్షలాది జొతీయలను 
ఏక తితంచేసి, తన అమృత వాక్షులతో మంతముగ్గులనుగా చేయ యజాలినవ్య క్రి 
ఆనాడు సమాజంలో మరొకరు లేని, దేశీయ, వీదేశీయ పరిశీలకు తెందరో 
(ప్రకటించారు. 

సంఘం ఆకాంక్షించే భవిష్యధ్భారత నర్వాంగీణ ఉన్నతిని సాధిం 
చేందుకు వివిధరంగాలలో వవేశ?ంచి కృషిచే స్తున్న కార్యకరలనేకులకు వారు 
స్ఫూర్తి రి కేంద్రంగా ఉంటూ మార్గదర్శనం చేశారు, రైలు పెట వారి ఇల్లు; 
నిరంతర పర్యటనల్లో, సమయ సమ యాల్లో సముచితమైన జాగృతీని 
సమాజంలో క లిస్తూ “జీవించారు వారు. 

శ్రీ) గురూజీ నర్వతోముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. అంతటి చదువరి అరుదు. 
అంతటి ధారణాశ క్రి గలవారు మరింత “అరుదు, అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ శే నేర 
"పేరున ఆత్మీయతతో వారివలె వేలకొలదివ్య క్తు కులను సంబోధించి | (వనంగించ 
గలవారుకూడ అరుదే. వారు పర్యటించినంతగా యావద్భార తాన్ని ఏ 
నాయకుడు పర్యాటించలేదు. వారు హిందీ, ఇంగ్నీషు, మరాఠీ భావ 
అనర్గళంగా, అమృతో వమంగా (వసంగించగలరు. పవార్ 
దృష్టీతో సమస్యలన్నిటినీ విస్తషణచేసి సముచిత పరిష్కార మార్గాన్ని 
సూచించటంలో వారికి వారే సాటి. 

నిరంతర కృషివల్ల, నిర్విరామ పర్యటనలవల వారి పార్థివళరీవానికి 
ఒక మహాభయంకరమై న అఘాతం తగిలింది. పుట్టకురుపు నివారోబకె. వారికి 
శస్త్రచికిత్స జరిగింది. . అంకటి చికిత్సా సమయంలో గూడ, ఈవ్యాధీ, ఈచికిత్సా 
కూడ్త అనుభవిస్తోంది శరీరమేగాని, “నేను” మాతం కాదన్న స్తే వారుండేవారు. 

వారిలో ఎస్పటి 'ఉల్లాసమే, స్ఫూర్తిప్రదమైన మార్లదర్శనమే కనిపించేది, 
పార్టి వశ రీరంతో పవి త్రభారతభూమిని పునీత మచరించిన ఒక దివ్యలేజం 
1978 జూన్ 5 వ తేదీన (జ్యేస్ష శుద్ద పంచమి) దివికి చేర బోయింది, 

ఈ విధంగా ౪99 సంవత్సరాల సుదీర్ల కాలం హైందవనమాజ 
సంఘటనాకార్యానికి నేతృత ఎం వహించినవారు, ' మనలను" వీడిపోతూ, 
మనకు మార్గదర్శకాలుగా మూడులేఖలను (వాసిపోయారు,. 

(మూడు లేఖలు చతురభాగం చివర ఇవ్వబడ్డాయి థి 2 
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ల భూమిక ఉండాలనీ, 

వ నుడై కభావన ఉండాలనీ, 

అడు 

(పవంది జలందరికీ మేలుకూర్చే ఉదా ర 
rl 

సంకుచి న చేశ౦ం, శారి మఠం మొదలె న డుగోడలరకు దాంట్లో 
రం ములు GG ||! 

ఆస్కారం ఉండెిరాదనీ, మన దేశంలో నేడు అనేకులు కటి స్తున్నారు. 

హౌ ఖ౦డాంతరవేధులు, దోమవాహానాలు భి ఆబ 

దూరాలు అంతరించి పోయాయ్నీ, దేశాల నరిహదుల మాట కరంలేదనీ, 
థి 

యావ (తృవంచం కుంచించు వుుపోయిందచనీ అంటున్నారు. దేశం, జాతి మొద 

లైన ఆలోచనలకు కాలదోషం వటిందని, విళ గ 

కార్యక్రమాలకు స్ఫూర్తి రినివ్యాలని కొటి సునా* థమ. ఆంతర్హాతీయనినాదాన్ని 
wd షి 

తారకమం|త్రంగా వి వాడుకుంటున్న ఈనాటి [కొ తవాదాలు మా;తరమ మనం 

శప లో చక Cc ల ఆశించే (వపందసమై క కం అనే గమాంని 
“లో 

కీరాని సునాం రు. DM 

WE సె న్! CN లో అల అల్లో అయితే హిందుప్పుల జొంతయఎవినాన్ని మరల నుసంఘ టీతం 

చెయ్యాలని సంఘం చేవట్టినపని, మానవ, శేయన్చు, విశ్చనమై కృభావనలకు 
మేలి 

ఎంతవరకు దోహదకారిగా ఊంది అనే (ప్రశ్న మనము ఈనాడు సహజంగా 

ఎదురవుతుంది. 



Me.) 

ల్లి వొంభజన్యం 

అ|గతాంబూలం 

విశ్వసమై క్య (శేయస్సులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఆలోచించిన 

వారి కోవలో ఈనాటి మేధావులు మొదటివారుమా తం కారనేది నిస్సందేహం, 

ఈ ముఖ్యవిషయాన్ని గురించి అతిపాచీనకాలంలోనే _ అంపసే నిజానికి 

నవీనయగ మనబడేది ఆరంభంకావటానికి పూర్యమే- ఈ దేశంలో జన్మించిన 
జ్ఞానులు, ద్రష్టలు ఎంతో గాఢంగా తరచి చూచారు. దాధాకలహోల 

ఛాయలుగూడా సోకని ఒకే విశాల విశ్వంలో సర్వమానవ సమై క్య జీవనాన్ని 
సందర్శించాలనే ఆదర్శం అనాదికాలంనుంచీ మన హృదయాలను ఉట్టూత 

లూగినూనే ఉండేది. 
అణాల 

“నర్వే౭వి నుఖినన్సన్తు నర్వే నశణు నిరౌయయోా క” 

(అందరు సుఖముగా సుందురుగాక | ఎవ్వరికి కేశములు పజండునుగాక!) 

ఇదే యగయుగాలుగా మన ఏకె క (పారన,. 
రా థి 

నేటి పాశ్చాత్య (ప్రపంచం “అధిక సంఖ్యాకులకు అధికలాభం” 

అనే నినాదాన్ని మించి పైన ఆలోచించలేని స్థితిలో ఉండగా ఏ ఒక్క 

మానవుడుగాని _ అంతేకాదు, ఏ ఒక్క ప్రాణిగాని దుఃఖిస్తే మనం భరించ 
లేదు. “సమస్త జీవులకు సంపూర్త్షకల్యాణం' అనేదే మన ముందున్న 

ఉజ లమెన ఆదర్శం. 
we దుం 

రెండు దృక్పథాలు 

మరి, నేటి ప్రపంచస్థితిలో ఎకుడ చూచినా, వైరుధ్య వే షమ్యాలు 

మానవసమాజాన్ని సర్వవిధాలా ఛిన్నాభిన్నం చే స్తున్నాయి అనే కఠోర 

సత్యం మనకు కనబడుతుంది, ఈనాడు మానవ సమాజమంతా అనేకంగా 
చీలికవాలిక లై, జాతులని, దేశాలని, (ప్రత్యేకమయిన పేద్ద పెట్టుకొని 
వశ్యేకమై న ముఠాలుగా ఏర్చడి తమతమ సంకుచితస్వార్థ ప్రయోజనాల 
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సాధనకుమా[తమే అంకితం ఐపోతున్నాయి. ఆవిధంగా కేవలం తమ స్వార్థ 
(వపయోజనాల కె కె మాత్రమే వనిచేసే ,పజాసమూహోలు ఎక్కడున్నా పరన్పర 
సంఘర్షణ ఉండితీరుతుంది అనేది అందరికి అనుభవంలోని విషయమే. అట్ట 
సంఘ ర pa కొనసాగినంతకాలం మానవ నమె మై క్యత, సంక్షేమాలు సాధ్యం 
కావనేది గూడా సుస్పష్టమే. స్పర్షలు, యుద్దాలు కారణంగా నేడు జరిగిన 
మారణహోమం, దుర్భురపరిణామాలూ ఎంత్ కోమంది మేధావులను ఆలోచనా 
మగ్నుల్ని చేశాయి. కేవలం తమతమ స్వార్గ ప్రయోజనాల కే దోహదంచేసే 
జాతీయభావమే (పపంచ సమైక్యత, మానవ సంక్షేమాల సాధనకు 
అడ్డుతగులుతున్నదని అట్టి మేధావులనిర్హారణ. అందుచేతనే వారు [పపంచ 
వ్యాప్త పంగా మానవుల మనన్సులనుండి ఈ జాతీయ భావా వాన్ని మటుమాయం 
చేయాలి అని (ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. అంత రాతీయతయే తనకు మూలాధారమని 
చెప్పుకొనే సామ్యవాచ భావనాన రోశియొక ధోరణి ఇదే. 

జాతీయభావం చిరంతనమై గాఢంగా వేళ్తూని నిలచింది, దానిని 
పెకలించివేయం అసంభవం అనే మరియొక ఆలోచనానరళికూడా 
ఇంకొక (పక్కనడషంది. ఈ జాతీయ భావాలను నిర్మూలించడంవ ల్ల, నిష్టతో 
వ్యక్తులు కొనసాగించే కృషికి (పేరణ నశించిపోతుందని, అంతర్జాతీయ 

సామ్యవాదాన్ని అలవరచుకోవడానికి జాతీయ భావాన్ని విడనాడాలని 
ప్రయత్నంచేసిన సోవియట్ రష్యా గూడా అచిరకాలంలోనే స్వానుభవం 
ద్వారా గ్రహించింది. సోవియట్ రష్యా విప్ర వంయొక్కు_ తొలిఊపులో 

కొంతవరకు భౌతికాభివృదిని సాధించింద్వి సందేహం లేదు. తొలి న _ప్తవర్ష 

(ప్రణాళికలు కొన్ని కొంతవరరు విజయవంత మయ్యాయి. కాని రానురాను 

ప్రజల్లోని ఉత్సాహం సన్నగిల్లింది; కషి చేయాలనే (పేరణకూడా 

వారిలో [క మంగాఅడుగంటింది; తుపాకి గురి" అ టి బలవంతంగా కార్మి కులచేత 

పెద్ద పెద్ద కర్మాగారాలలో వని చేయించవలసి వచ్చింది. అంతేకాదు. 
రెండవ వవంచయద్ద సమయంలో హిట్ట్లరు పంపిన “టాంకులు రష్యా 
భూభాగం పె ఎడతెగక ముందుకు చొచ్చుకొనివ స్తుంకే “అంతర్జాతీయత” 
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“కమ్యూనిజం” వంటి ఈ నినాదాలు రష్యా పౌరులను ఊ తేజ 

పరచలేకపోయాయి. ఈ సంఘటన రష్యా నాయకులకు కనువిప్పు 
కలించింది; మాతృభూమిప ట్ర, మహావీరులై న తమ పూర్వికులపట్ర రష్యా 
గ se) యా (oe) 

(పజల్లో తరతరాలుగా నెలకొనిఉన్న భ కి విశ్వాసాలను ఆవాహనచేసి 
ae) అది 

వారిలో నిద్రాణమై ఉన్న దేశభ క్రిభావనలను మేలుకొలవడం అత్యవనరం 
ఐంది, మాతృభూమి, సమాజం, సంప్రదాయం లు వీటిప ట్ర శ్రద్రాభ క్తులను 

(పత్యక్షానుభవంలోకి శేగలేది జాతీయభావం మాత్రమే అనీ, అది మాత్రమే 

వ్య కిలో త్యాగాన్నీ, సేవాభావా న్నీ (యేరేపించగలదని ప్రై ఉదాహరణలను 

బిటి రూఢి అవుతున్నది. 
యు 

విఫల [1పయత్నాలు 

కనుక జాతీయభావం నశించేదీకొదు, నాశనంచేయటానికి [వయత్నించనూ 
కూడదు అని నిర్హయించగలం. అయితే జాతీయాకాంక్షలకు, విశ్వసం జేమానికి 

సామరస్యం సాధించవలసిన సమస్య ఒకటి ఎదురౌతుంది, ఈదృష్టితో 
కాలచ[కగమనంలో ఆయాసమయాల్లో వివిధాలై న సామరన్య (ప్రయత్నాలు 
జరిగాయి. చిన్నచిన్న జాతులను ఒకే సామాజ్యంలో అంగాలుగా చేయడం 

ద్వారా వాటిమధ్య స్పర్థలను నిర్మూలించటం సాధ్యం అవుతుందన్సీ, 

విశ్యసంకేమసాధనలో అట్టిది ఒక పెద్దపయత్నం అన్మీసా మాజ్యవాదులు 
ఒకొ్కక్ష_సారి వాదించేవారు. కాని కేవలం స్వీయాధిక్యాన్ని సెంచుకోవటమే 

సా(మాజ్యాల మౌలికలక్ష్యం కనుక, తమను అణగ దొక్కి కొననాగి స్తున్న 

దోపిడికి వ్యతిరేకంగా సామంత దేశాలు వాటిపై తిరుగుబాటు జరపటానికి 
అవి అవకాశం కలిగించాయి. అందువల్ల సామాజ్యవాదం ప్రపంచజాతుల 

మధ్య నంఘ ర్రణలను నివారింవలేకపోయింది. 

యుద్ధాలను నివారించి (పపందసమై క్యాన్ని సాధించాలని జరిపిన 

యత్నాలలో (పథమ(ప్రపంచసం [గగామానంతరం ఏర ఎడిన నానాజాతిసమితి , 
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కూడా ఒకటి. కాని పుట్టిన రెండు దశాబ్దాలలోనే అది విశ్ళంఖలమె న 

జాతీయదురాశ లకు, వాటివల్ల కలిగిన సంఘ ర్షణల తౌకిడికి తటుకోలేక 
(an) 

ఛిన్నాభిన్నమయింది. 

గతంలో వచ్చిన యుద్ధాలన్నింటికం కె భయంకరమైన ఒక మహో 

యుద్ధం మళ్లీ దాపురించింది; మారణహోమధూమంతో భూమాతముఖం 

మానం ఐంది. రెండవ (ప్రపంచయుద్దం తర్వాత ఏర్పడిన ఐక్యరాజ్యసమితి 

అయినా మొదటిదానికంటె మెరుగుగా నడవడంలేదు, న్యాయాన్ని సమకూర్చు 

టానికిగాని, తప్పుచేసిన నభ్యదేశాలను మందలించటానికిగాని, తద్వారా 

వివిధజాతుల మధ్య సగౌరవమై న సామరస్యాన్ని ఏర్పురచటానికిగాన్ని 

ఈ ఐక్యరాజ్యసమితికి శ క్రి లేదని, కాశ్మీర్ నమన్య విషయంలో మన అను 
భవమే చెప్పుతుంది, రానురాను జాతులమధ్య పరస్పర సంఘ ర్లణలకు అది 

ఒకరంగంగా మారింది, శ క్రిమంతాలై న జొతులు, తమతమ అధికారాన్ని 

వి స్తరింవచేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఆ వేదికను స్వాధీనవరచుకోవటానికి 

యత్ని స్తున్నాయి, మూడవ్యవపంచయుద్దమనే కారుమబ్బు మీ లోకాన్ని 

కమ్ముకొని వస్తున్నది. అదేగనుకవ స్తే తృటిలో ఈనాటి నాగరికత 

సమూ లంగా నాశనమై పోతుంది. 

(ప్రపంచ జాతులు మానవజాతి సంకేమాన్ని మనసులో ఉంచుకొని 

సన్నిహితం కావడానికి సంసిద్ధంగా లేవని దీనినిబట్టి మనకు తెలుస్తూనే 
ఉంది, పెగా జాశులయొక్క (పత్యేకతలు మరింత బలపడుకున్నాయి; 

pu 

వాటి దురాశలు మరింత వదనెక్కుతున్నాయి. ఈ వసుధారంగం మోద 

సరి (కొత్త జాతులుకూడా సాక్షాత గారి స్తున్నాయి. భూతలమంతా జాతులమధ్య 

సంఘర్ష ణలతో నిండిపోయింది. 

క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే - జాతీయతను నాశనం చేయగల్లటం 

అసంభవం; జాతుల ఆకాంక్షల మధ్య సామరస్యం సాధించేటందుకు ఇంత 
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వరకు జరిగిన [ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి. (పసంచమంతాఅణుమారణ 

హోమంలో ఆహుతి అయిపోయేటట్లున్నది. ఈస్టితిలో మానవజాతి విముకికి 

మార్గమేది ? ఈ (ప్రశ్నకు సమాధానం మా|త్రం దొరికేటట్లులేదు. యావళ్ 

ప్రపంచ మేధావులూ ఇదే సమస్యతో సతమతమవుతున్నారు. 

అంతరంగిక సామరస్యం 

అయినప్పటికీ, మనం _ అంటే హిందువులం _ ఒక పరిష్కారాన్ని 

సూచించగలం, అయితే అది భౌతికవాదంపై ఆధారపడినదిమాతం కాదు, 

ఇంతవరకు సాగిన [పయత్నాలు, జరిగిన [ప్రయోగాలు - అన్నీ భౌతికవాదం 

లోంచి పుట్టుకొనివచ్చిన వాదాలమిద ఆధార పడ్తవే. ఐతే “అసలు మానవులు 

(పపంచసమై క్యత, మానవ సంక్షేమాలను ఎందుకు కోరుకోవాలి ? ఒక 

మానవుడు తోటిమానవునితో ఘర్ష ణకు దిగితే ఇతరులు ఎందుకు బాధపడాలి? 

అసలు ఒకరినొకరం మనమెందుకు (సేమించుకోవాలి ?” _ ఇట్లాంటి 

ముఖ్యమయిన మౌలిక (ప్రశ్నలకు భౌతికవాదం ఎ విధమైన సమాధానం 

ఇయ్యలేదు, భౌతికవాద దృష్టిలో : మనలో (పతిఒక రికీ (ప్రత్యేకమైన 

అస్తిత్వం ఊన్నది. ఎవరికి వారమే; ఎవరి ప్రత్యేకత వారిదే; మనలోమనకు 

అనుబంధం, ఆపేక్ష ఏర్పడే అవకాశంలేదు. యావతు త్తు మానవజాతియొక్క 

క్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తమ స్వార్థం విశ్చంఖలవిహారం చేయకుండా 

తమ్ముతాము నిగ్రహించుకోగల సంయమనశ _క్రికూడా వ్యక్తుల్లో ఊండదు, 

విశ్వశేయస్సుక్టై ఏ వ్యవస్థను నిర్మించుకొన్నప్పటికీ, దానికై 
కృషి చేసేవారిలో తమ తోటిమానవులవట్ల సహజసిద్దమైన సేమాభిమానాలు 
ఎంతవరకు ఉంటాయో విజయంకూడా అంకమేర శే లభి స్తుంది. వారు 

వ్యక్తి స్థాయిలోను, జాతి స్టాయిలోను తమతమ ప్రవర్త రనలను మానవ 
కల్యాణానికనువుగ మలచుకొ నేందుకు అట్టి (గేమాభిమానాలే దోహదం 
చేస్తాయి. అటువళటి ప్రగాఢమైన ఆకాంక్ష వారిలో లేకపోతే, వారు ఏ పథకం 
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చేవట్టినా_దాని ఊదేశ్యం ఎంత మంచిదై నానరే _ అధికారదాహంతో నిండిన 

జాతులు తమ స్వీయాధిక్యాన్ని పెంచుకొనేందుకు చేసే పయత్నంలో 

మరియొక అందమై న ముసుగుగానే అది మిగిలిపోతుంది. అనాదిగా మానవ 

చరిత దీన్నే బుజువుపరుసోంది. 

అందుచేతనే మన |పొచీన హిందూత తృ్వవేతలు తమ దృష్టిని 

భౌతికతను అధిగమించిన ఒక ఉన్నతస్థాయిలో (వసరింవచేశారు, భౌతిక 

విజ్ఞానానికి అతీతమై న జీవాత్మ యొక్క- లోతులను తరచిమూచి దానిలోని 

రహస్యాలను అవగాహన చెసుకొని ఈ సృష్టి అంతటా ఒకే వరత త్తం 

వ్యాపించి ఉందని కనిపెట్టారు. దాన్ని మనం ఆత్మ, దేవుడు, సత్యం, సత్ 

అసత్ - అంటూ ఏ పేరుతో వ్యవహరించినప్పటికీ, అదే (పరత త్వం) 

సమ స్తంలోనూ ఉండే వృకెక మహో త్ర మసామాన్యత త్వం. ఎడనెడ 

కలిగే ఈ ఏకాత్మశతాసాక్షాత్యారమే ఇతరుల నుఖాన్నిగూర్చి కృషి 

చేయాలనే (సేరణ మనలో కలిగిస్తూ ఉంటుంది. నాలోని “నేను ఇతర 

జీవుల్లోని “నేను ఒక్కటే కాబట్టి, నా నుఖదుఃఖాల విషయంలో నాలోని 

“నేను” ఎట్లా వ్యవహరి స్తుందో, అట్లాగే ఇతరుల నుఖదుఃకాల ప ట్రగూడ 

ఆ “నేనే” (ప్రవ ర్తింపజేస్తుంది, నిజానికి ఈ అంతర్గతమైన ఏకాత్మతా 

సాక్షిత్కార మే మానవ సమై క్య సౌ భాతాల్నకె మనకు సరియైన [(పేరణ 

యి స్తుంది,కొ బట్టి ఇట్టి ఆంతర ంగికసంబంధం స్వానుభవంలోకి మానవసమాజం 

తెచ్చుకోగలిగినంత మేరకు మాత్రమే విశ్వసమైక్యత, మానవసంక్షేమాలు 

వాస్తవాలుగా ఈ లోకంలో సాక్షాత్కరించగలవు, భౌతికవాదంనుండి 

జనించే త్మీవకాంక్షలనన్నింటినీ, కలహాలనన్నింటినీ అదిమాతమే అదుష్కలో 

ఉంచగలదు, అదే మానవుని ఆలోచనాపరిధులను విశాలం చేసి వ్య క్తిగతమై న 

జాతీయమై న ఆకాంక్షలను మానవజాతినంకేమంతో చక్కగా సమన్వయం 

అయ్యేట్లు చేయగలదు. 
యం 
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సరియైన మార్గం 

అయితే మరొక ప్రశ్న ఎదురవుతుంది, సంకీర్ణ మై న మానవ నమాజ 
జీవనవ్యవస్థలో ఏవిధంగా ఈ ఆంతరికమై న ఏకాత్మత వ్య క మవుతుంది? 
వివిధ జాతుల విశిష్ట లక్షణాలను తొలగించి అన్నిజాతులను ఒకే అచ్చులో 

పోసినట్టుగా చేస్తే వ్యక్తం అవుతుందా? లేక వివిధ (ప్రజా సమూహాలను 
దగ్గరకు చేర్చి అని తమతమ జాతీయవ్యక్తిత్వాలను నిలుప్తకుంటూనే 
మానవజాతిలోని ఆంతరంగిక సమైక్యతను గు ర్రించేట్లు చేసి, అన్నిటినీ 
స్నేహితులుగా చేయడంలో వ్యక్తం అవుతుందా? 

ఈ విషయంలోకూడా మన తత్త్వవేత్తలు మానవజాతియొక్క 
నిజమైన ఆనందానికి ఒక నిర్గిషమారాన్ని సూచించారు. లోకంలో ఒక ర (ar O' 

వ్యక్షికి ఉన్నయే, వ్యక్తుల నమషి స్వరూవమె న ఒక జాతికిగూడా కేవలం న! వ్ ఇవి థు యె 

ఆ జాతికి చెందిన ఒకానొక |ప్రత్యేకవ్య క్తిత్వం ఉంటుంది. భూగోళంలోని 
ప్రతిభాగంలోను వ్యక్తులకు, _ జాతులకు _ విలక్షణస్వరూపన్వ భావాలు 
ఊంటాయి; ఈ విశ్వరచనా ప్రణాళికలో, ప్రత్యేకస్థానాలూ ఉంటాయి, 
వివిధ మానవ సమూహాలు తమతమ న్వభావాలకు అనుగుణంగా 
విశషపథాలో ఒకే లక్ష్యంవె పు పురోగమి స్తున్నాయి. అందుచేతనే ఒకవ్యకి జ య ర అవి కు 

లేక నమూహంయొక్క విశిష్టలక్షణాలను నాశనంచేయటమం పే పకృతి 
సిద్ధమై న సామర స్యంలోని మధురిమను పాడుచేయటమేగాక, తమ స్వత్వ 
వ్యక్తీకరణలో అవి పొందే ఆనందాన్నిగూడా నాశనంచేయటమన్న మాట, 
ఈద్వారా బహుముఖమై న మానవజీవనసరిణామంగూడా కుంటువడుతుంది, 

తన విశిష్ణ్టలక్షణాన్ని తనతో పెంపొందించుకోవటం ద్వారానే 
ఒక్ష వ్యక్తి తన సంపూర్ణన్వరూపాన్ని వికసింపచేనుకొని సుఖసంతోషా 
లను అనుభవి స్తున్నాడ నేది సాధారణ అనుభవంలోని విషయమే. అందుచేత 
నివిధము లైన విశిష్టలక్షణాల మధ్య సామరస్యాన్ని సాధించే ఒక 
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[వయత్నమే |ప్రవంచభావనానరశళికి మనవారొనగిన ప్రత్యేకమైన కానుక, 
మానవజాతి సమె మై క్యా సంతోవ, సంవర్హ నాలకు దోహదకారియైన ఈ మూల 

సూతాన్ని వారు చక్కగా అవగాహన చేసుకొన్నారు, న జాతీయ 

స్వభావానికి లక్షణంగా తరచు చెప్పే _ భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని 
దర్శించడం-అనేది దీనివల్ల మనకు అలవడింది. ఒక మాటలో చెప్పాలంపే 
జాతులయొక్క_ సామర న్యపూర్ణనమ్మేళనాన్ని సాధించటానికే మన కృషి ; 
వాటిని నాశనం చేయటానికి కాదు. రాజ్యాలను రూపుమాపి, మానవులందరినీ 
ఒరే ఒక భౌతిక స్థాయి గలవారినిగా కుదించి వారి వారి వ్యక్తిగతమైన 

సామాజికమైన (ప్రత్యేకతలను తుడిచిపెట్ట ఆలోచన మనది కాదని వేరుగా 
చెప్పనక్కర లేదు, స్వాయ త్రాలూ, స్వయంస త్తాకాలూ ఐన అనేకజాతులు 
ఒక సమాఖ్యగా ఏర్పడి, ఒకే కేం దానికి అవన్నీ అనుబంధాలుగా ఉండే 
వసుధై కృపభుత్వం రూపొందడమే మన తలంపు, 

పవి|త ధర్మం 

కాబట్టి హొందూసమాశాన్ని దాని విశిష్ట జాతీయ స్వభావాని కనుగుణ 
మైన న ఒరవడిలో మరల సంఘటితం చేయాలని న సంఘం స్వీ కరించిన ఉద్యమం 

నిజమై న భారతీయ పునరుజ్జీవనానికి (త్రోవదీసే ఒక మహాయత్నం మాత్రమే 
క, ప్రవంచనమై క్యత, మానవన ంకేమాలక్టై కనేకలలు యథార్జాలు కావ 

టానికి ఒకమెట్టుగాకూడా పనిచే స్తుందనేది 'నిస్సంశయం. ఎందుచేతనం'ే 
సృష్టి అంతటిలో నిండియన్న ఒకే అంతరాత్మయొక్క ఉనికిని గు ర్రించట 
మొక్క కే, సర్వమానవ సంక్షేమానికి కషి చేయాలనే పవి ళ్ (పేరణను 

మానవుని మనస్సులో కలిగి స్తుంది; భూమిమై నున్న పతివి?ష్టజీవి-ఎంతటి 
అల్బజీవి అయినాసరే _ తన "స్వరూపాన్ని సంతరించుకొ నేందుకు పరిపూర్ణ 

మైన స్వేచ్చను, అవకాశాన్ని ఇదే కల్పి స్తుంది. హీందువులయొక ఈ 

భవ్యమైన విశ్వసమై క్యభావన మాత్రమే సర్వమానవ సౌ భాానికి పునాది 
కాగలదు, ఇది సువిదితమే. 
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'సామాజ్యమే 700 నం॥ పొటు-చై నీయల వి _స్పరణకాంకుకు సమర్థమైన 
ల భూ రుషా 

అడ్డుగోడగా నిలిచింది. 

ఇన్ని శతాబ్దుల కాలంలో, అయా దేశాల్లోని స్థానికులు, వ ప్పవాలు 

లేపటంగాని, అధికారంలో ఉన్నవారిని నిర్మూలించటంగానీ జరుగలేదు. 

విదేశీయులు, విదేశీసంస్కృృతులు వీసమెత్తు పెత్తనం చెలాయించినా 

దోపిడీ కొనసాగించినా, తప్పనినరిగా అట్టివిప్త్లవాలు ఏ దేశంలోనై నాసరే 
సంభవించి తీరుతాయి, కానీ అట్టి వేమి అచట జరుగలేదు సరిగదా, వారు 

మనప ట్ర కృతజ్ఞులుగా ఉన్నారు, వారు మనజాతిని ఆరాధించారు. పవిత్ర 

గంగాతీఠంలోనే తమ నశ్వరశరీరాలను వినర్షించాలని ఊవ్విళ్ళూరారు, 
వి స్తరణదాహంగల ఇస్తాం, కై) స్తవం, ఇక ఇప్పుడు కమ్యూనిజం 

ఇంకొ ఇతర దేశాల్లో జన్మించిన అనేకమంది విశ్వవిజేతల చేతలచే చరిత 

పుటలు ర కసి క్తాలయ్యాయి. వాటితో పోలిస్తే మనచరిత్ర కొట్టవచ్చినట్లు 
విలక్షణంగా కని స్తుంది. మనం అడుగు పెట్టిన అయా దేశాల్లో ఇప్పటికీ 

అనేకమంది [పజల మౌలిక జీవనవ్యవస్థ “హిందూత్వంితో నిండి ఉంది, 

వారు హిందువుల పెద్ద పెట్టుకొంటారు. అయా దేశాల్లో (ప్రజలు నేడు మళరీత్యా 

చాలామంది ము స్టిము లై నప్పటికీ తాము హిందూపరంపరకు చెందినందుకు 

గర్వపడే వ్యక్తులుగా మనకు కనిపిస్తారు, 

విశ్వభావనాగగనవథ౦లో ఒకొ్క్కటక్కంరు ఒకొ్క-క్క నక్ష్మతంలా 

మిలమిల మెరసిన అనేకమంది మహాత్ములను, పరంపరగా తరతరాలలో 

(ప్రసవించింది మన సమాజం; తోటి మానవుల సుఖదుఃఖాలతో మాత్రమేగాక 

జడ చేతన వ స్తుజాలాలతో గూడా తాదాత్మ్యానుభూతిని పొందజాలిన రామ 
కృష్ణవరమ హంస వంటి శేజోమూర్తుల పరంపరను నేటికీ సృష్టిస్తూనే 

ఉంది, కొరడా దెబ్బలు తినే ఆవును చూచినప్పుడు ఆయన బాధతో ఏడ్చాడు; 
ఆయన వీపుపై ఎర్రని వాతలు తేలాయి. వేరొకసారి పచ్చిక బయలులో 
మేసే ఎద్దుయొక్క గిట్టగు ర్తగల గాయం ఆయన గుండెపై పడింది 
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ఆధ్యాత్మికవిజ్లానాన్ని తాము సాధించి, (ప్రబోధించిన మన మహాగురువుల 
తాదాత్యసితి ఇటువంటిది. 

థి 

తెలిమెటు 
ట 

కాని ఇంతటి ఉజ్వలమైన పరంపరను ఈనాడు ఈ సంస్కృతీ 

సంతానమే నిరాకరిసోంది; నిరసిపోంది. మన (ప్రాచీన ఆదర్శాలను, సంప 

దాయాలను చులకనచేయటం, మన సమాజాన్ని నూతనమైన ఇతర 
వాదాల అచ్చుల్లో హోతపోయాలని చెప్పుకోవటం, ఈ దినాల్లో ఒక 

హాలావిలాసమయిపోయింది. కాని మన ఆంతరంగిక విశిష్టతను సహజంగా 

వికసింపచేనుకోటంపట్ర శ్రద్ద చూపక మన జీవన వ్యవస్థ స్థానంలో 
వేరొక వ్యవస్థను పాదుకొల్పాలని చేసే ప్రయత్నాలు మన విచ్చిన్నానికి 
మాత్రమే దారితీస్తాయి. దీనియొక్క భయంకర పరిణామాల ఛాయలు 
మన సమాజంలో అప్పుడే కనపడుతున్నాయి. అసంఘటితము, ఆత్మ 

విశ్వాసరహితము అయిన మన సమాజం, వివిధాలె న వాదాలయొక్క్హ 

మతాలయొక ,_ మునుగుల్లో పొంచి ఉండి, మింగజూచే దోపిడీగాం డకు 

సులువుగా బలి అయింది, ఆత్మనిందల కలవాటుపడి, అన్నివిధాలా విఘటన 

విచ్చిన్నతలకు గురియై బలహీనపడి, |పతివిషయంలోను, లోకంలోని ప్రతి 

బూచివాని కాలితాపులకు గురియై అవమానం పొందుచున్న జాతి (ప్రపంచాని 

కేమి బోధించగలదు? స్వీయజీవితాన్ని భవ్యమొనర్చుకోవాలనే ఆన క్తి గాని 
శకిగాని లేని ఒక జాతి ఇతరులకు జాన్నత్యపథాన్ని ఎట్లా చూవగలదు ? 

అందుచేతనే, మనయొక్క అద్వితీయ విజ్ఞానాన్ని మానవజాతికి 

కానుకగా సమర్చిందేందుకుగాను (ప్రపంచసమై క్యత, సంక్షేమాలకొరకు 

కృషిచేస్తూ జీవించేందుకుగాను, ఆత్మవిశ్వానపూర్ణము, పునరుళ్థానశీలము 

ఐన జాతిగా మనం ప్రపంచంముందు నిలవటం తప్పనిసరి అవుతుంది. 

యుగయుగాల జాతీయకర్రవ్యాన్ని నెరవేర్చుటంలో, తొలిమెట్టుగా ఈనాడు 
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చెల్లాచెదురుగా ఉన్న హిందూసమాజంలోని ఆన్ని వర్గాలను సంఘటిత మొనర్చి 
ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక జీవనరంగాలలో దానిని అజేయంగా రూపొందించాలని 

రాషీయ సయం సేవక సంఘ నిశ్చయించుకుంది. బయ బ్య 

విశ్వసంబంధియైన ఊద్యమం ఏదైనా ఉంకే - అది వా నవికము 

ఆచరణయోగ్యము ఐన ఈకృషి ఒక్క మే. 



1111 || 

( 2p మాసు యాతా 

$y 
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a ఖో ఈ ఆ ఉక ఇ రు ధునాళన “అభూదయ సమాజాలు” తమవని క నిగ జొతుల 

వాళ్ళు గొప్పలు చెవ్వుకుంటున్నా ఏవ. వాతి జీవన విధానంలో (ప్రధానాంశం 
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పోటీ, సుఖసాధనాలను పేర్చుకోవటఎతో (వతి వాడూ పోటీ వడతాడు. 
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చనలో ప్రతిబింబిస్తూ వుంటుంది. ఈ రీతి సె పరవిహారంి మానవుని 

అచ్చమె న ఆనందానికి దోహదం చేస్తుందా? 

సిని తొలి దుష్ఫలితం, సామాజిక వ్యవస్థ విచ్చిన్నం కావటం, 

పాశ్చాత్య సమాజాలన్నీ “సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతం" మోద అధార్ 

వడి ఉన్నాయి. ఈ సిద్ధాంతం [ప్రకారం “వ్య క్తి”, “సమాజము” పర 

స్పర సంరక్షణ గురించి ఒక అవగాహనకు వచ్చాయి. కనుక వ్యక్తి ఈ 

ఒడంబడిక వల్ల తనకు కలిసొచ్చేదెమి లేదనుకుంటే ఈ ఒడంబడికను 

అత్మికమించటం జరుగుతుంది. సమాజంలోని వ్యక్తులు పరస్పర అవ 

గాహనను కోల్పోయి ఒడంబడికలకు లోబడక తెగతెంపులు చేసుకుంకే 

సామాజిక ఏకత్వమనేది నాశనమైపోతుంది. కనుక ఈ “సామాజిక 

ఒడంబడిక సిద్ధాంతం" ఈ విచ్చిన్నాన్ని ఆపలేదు. అప్పుడు సమాజమనేది 

నామరూపాలు లేకుండా పోతుంది. సమాజమే చితికిపోతే సుఖాల వెంట 

పరుగులు పెశ్టేవారికి ఏం దక్కుతుందో ఊహకందని విషయం కాదు. 

సమాజం ఒక సజీవమైన శరీరం; వ్యక్తులు అవయవాలు... ఈభావం 

ఉన్నప్పుడే ఏకత్వభావన వ్య క్తి మనసులో మెరుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు 

మాత్రమే అతడు తన తప్పుడు కోరికలకు కశ్ళేలు వేసి, సామాజిక అవ 

సరాలతో తన కోరికలను సమన్వయపరుచుకొంటాడు. హిందుత్వం సరిగ్గా 
Ca) 

ఇదే (పతిపాది స్తుంది. 

అవాంఛనీయ ఆకాంక్షలకు అంకురార్పణ 
“పోలీ” అనేది ఆధునిక సమాజం యొక్క రెండవ లక్షణం. సము 

చితమై న స్పర్గ (ప్రగతికి దోహదం చే స్తుందంటారు. కానీ “పోటీ” అనేది 

సముచితమై న పద్దతిలోనే ఎక్కువ కాలం కొనసాగదనేది లోకానుభవం. 

హిత ప్రదంగా కొనసాగటం అసలు దాని స్వభావమేగాదు. త్వరలోనే అది 

దిగజారిపోతుంది. ఇతరుల కంటె మెరుగ్గా ఉండాలనేది “పోటీ'లోని అంత 

రార్గం. కానీ త్వరలోనే అడి తోటివాణి దిగమింగి తాను పె కెక్కాలనే 
0 అ న్ు 
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కోర్కెను కలిగి స్తుంది. ఆటల పోటీలలో గూడా ఈ ధోరణి రోజు 
రోజుకీ (దబలిటోత్ ది. మకర నె పుణ్యం పంచటం, ఆనందాన్ని 
పంచటం ఇదె గదా ఆటలలొని వరమారం. ఎవరు గెలా 

ఓడారన్నది అంత (ప్రధానం గాదు. అయినా Moen pa 
సౌజన్యం, సౌమనస్యం లోపి స్తున్నాయి. మంచేమిటి? చెడేమిటి? గెలుపు 
ముఖ్యమనే మోజు (క్రీడారంగాన్ని కలుషితం చేస్తోంది. [కీడారంగమ్తే 

ఇలా అయితే భౌతిక అవనరాలు తీరటమే |వధానంగా ఉండే ఇతరరంగాల 
మాట వేరుగా చెప్పాలా? అసలింతకీ ఈ పోటీ ఎందుకటా?_ జీవన [ప్రమా 
ణాన్ని "పెంచటానికని వాళ్ళంటారు. 

దుర్మార్గపు పోటీ 

సంతోషమంటే వారి కల్పన ఇం|దియ వాంఛలను సంతృ పి 

వరచటమే. కనుక జీవన (ప్రమాణాన్ని "పెంచటమంపే, ఛభొతిక సుఖాన్ని 

అందించే విషయాలను దొంతరలుగా పేర్చుకుంటూపోవటమే. కాబట్టి 

వ్యక్తి ఇతర ఆలోచనలు, ఆకాంక్షలన్నిటినీ |ప్రక్కకునెట్టి ఈ కోరికల 

ఊబిలో కూరుకుపోవటమే జరుగుతోంది. ఈ భౌరిక సుఖసాధన సంవ త్తి 

సమకూర్చుకోవటానికి డబ్బును మూట కట్టడం అవసరం. మరింత ధనం 

సంపాదించాలంటే అధికారం కావాలి. ఛౌలిక సుఖాల ఆకలి తీరేది కాదు. 

అది మనిషిని నిలువనీయక దేశవి దేశాలకు ఈడ్చుకుపోతుంది. తన ఖజానా 

నింపుకోవటానికి, తన రాజ్యాధికారం తోడ్చాటుతో, పరజాతులను లొంగ 

దీసి పీడించటం (ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో సంఘ ర్రణలూ, సం[గామాలూ 

మొదలౌతాయి. కనీసపు మానవతా భావం గూడా హరించుకుపోతుంది. 

మానవునికీ జంతువుకూ తేడా అనేది కనిపించకుండా పోతుంది. “పోటీ”, 

“జీవనస్థాయి పెంపుదల” ఇటువంటి తీయని మాటల మాటున మానవుని 

పతనం పొంచిఉంది. 
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ఉదాహరణలు నిరూపిస్రాయి 

ఈనాడు అమెరికాలో అమానుషమై న ధోరణులు వికటాట్రహాసం 
చే సున్నాయి. ఒకప్పుడు ఆనేక యూరపుజాతులవారు భౌతికమై న సీరి 

సంపదలను సంపొదించుకోవటానికి అమెరికాలో తమ తమ వలసలను 

ఎర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ [ప్రయత్నంలో వారు స్థానిక జాతులను సర్వ 
నాశనం చేసారు. ఈ నాగరిక స్వేత డాతులవారు వకు వ్రవృ ల్రిలో అచట 

జరిపిన మానవ మారణహోమం గురించి వింపేనే ఒళ్ళు కంవరమెతు 
తుంది. చెదురువాటుగా నిలిచిపోయిన ఎట్టి ఇండియనులను వారు మచ్చుకు 

మా(త్రమే మిగిల్చారు. అమెరికాలో మా[తమే గాదు శ్వేతజాతులు. వెళ్ళిన 
చొటనలా_ అది ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, అమెరికా కావచ్చు, జరిగింది చావూ 

సర్వనాశనమే. దక్షిణ అమెరికాలో ఇప్పటికి గూడా అదే ధోరణి. 
రష్యా, చై నాలలోని సామ్యవాద నియంతృత్వం కూడా ఇలాటిరే, 

మాటల గారడీ ఎంతగా చేసినా, వాళ్ళ |పణాళికల పర మోడ్డేశ్యం గూడా 

జీవన (పమాణాన్ని పెంపొందించటమే. ఫలితం, మళ్ళీ అదే వరుస, 

భౌతిక సుఖసాధనాలను పెంచుకుంటూపోవటం, దానికోసమని దండె త్తటం, 

దాని కోసమనే బలహీన శాతులను లొంగదీనుకో వటం, సంఘర్ష ణలు, 

మారణహోమాలు, తత్పరిణామంగా మానవత్వాన్నే కోల్పోయి [ప్రవ 

_రించటం. 

అధునాతన నాగరికత గల సమాజాలనబడే ఈనాటి సమాజాల 

తీరుతెన్నులను నిష్పాక్షికంగా పరిశీలి స్తే భగవద్గీతలో చెప్పిన “అసుర” 
లక్షణాలతో (పతి అక్షరం సరిపోతాయి. 

ఆధునిక పాశ్చాత్య సమాజాల ముఖ్యలక్షణాలై న “సె స్వైరవిహారం” 

“పోటీ”లవల్ల మానవనమాజం శాంతి సౌఖ్యాలకు దూరమై పోయింది. 

ఈ వై ఫల్యానికి అసలు కారణం ఏమిటీ? అనే విషయం మరింత 

లోతుగా పరిశీలిద్దాం. 
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అదునికతా సంకటం 

సుఖాన్వేషణ జీవకోటికి మౌలికమై న ఛావావేశమని అందరికీ రెలి 

సించే. కాబట్టి మానవుడికి గూడా అడి సహజమే. అతడు సుఖంగా 

ఉండాలని కోరుకుంటాడు. ఒకనాడూ, రెజ్హాహ్మ గాము. ఉపదతమంళా 

ఎడతెగని నుఖాన్ని కోరుకుంటాడు. ఇతర జివులాగానే మానవుడు కూడా 

ఇంద్రియాల ద్వారా నుథానుభూలివ్లై (వయర్నిసాడు. ఆ యత్నంలో 

ముందుగా వచ్చేవి, శారీరిక, మాససిక అవసరాలు, ఆకాంక్షలు. ఈ ఆకళు 

తీరితే ఒకానొక సుఖానుభవబుచ్చి అతనికి కలుగుతుంది. అటి వాంధాపూ రి 

మానవునికి తాత్కాలికంగా సుఖాన్ని కలిగి నుందనే సళ్తాన్ని కాదనలేం 

అలాగే అట్టి సుఖం మెబుప్కలా షణికమూ, 

శారీరిక సుఖానుభవాని ప్లై యత్ని ంచినక్ అది. దాని ఆకరి మరింత త్ను 

తరమౌొతుంది. ఇడి మన అనుభవమే. ఆలా మాసవ్పడెన్నుడూ సంతృప్తిని 

పొందలేడు. కోరికలను సంత పిపరభేందుము ఎంత ఎక్కువగా. (వయ 

ల్ని “సీ అంత అదికంగా అసంక్కా ప్రి పెరుగంతుండద. ఆ విధంగా, భోగ 

సామిని ఎంత అధికంగా రూడి బెట్టురుం సే, అంత అధికమై న ఆనండ్య పి 

ఎదురవుతుంది. థోగాలలో మునిగిలేరిగకొలడీ_ ఆశాభంగం. అతికవ 

తుంది. మన శాస్తాలు కఅరజాతుకాయ,కా మానో డద సనకాయ్యలి" 

అనుభవించినంత మా తాన కోరికలు తీరవని వకటిందాయి. “మేము చివికి 

పోయాం, అయినా మా కోరికలు చితికిపొలేద”. అన్నుట్లు ముసరితనం 

వచ్చినా కోరికలు మాత్రం కుబ్హతనం విడిచిసఓవు. అధునిక మానవుడి ప్ WaT క eI 

సరిగా ఇదే సంకటంలో చికు కైవర్దాతు. 

అంతా మనలోనే ఉంది 

హిందూతత్వశాస్త్రం డీనికి నలె న పరిజ్యారిమారల. సూచి నురిడి, 
4% 



20 వాంచజున్యం 

ఉండదని అది చెపుతోంది. ఏ కొద్దిపాటి అంఠర్వీక్షణమున్నా ఇది నిరూ 

పితమవుతుంది. _సంగీతాస్వాదనలో లీనమైన ఒక వ్య కి ఊన్నాడను 
కుందాం. ఆ సమయంలో తనకు సన్నిహితుడూ, ఆపుడూ అయిన ఒక 
వ్య క్తి మరణించినట్టుగా అతనికి తంతి వ స్తే, ఆపైన నంగీతం అతనికి 

రుచించదు. వెంటనే అతడు లేచిపోతాడు. నంగీతంలోనే సౌఖ్యాన్ని కలి 

గించే శ క్రి స్వతహాగా ఉన్నట్లయితే అతడు దుఃఖంలో మునిగి పోయేవాడు 
కాదు, సంగీతం. వింటూనే ఉండేవాడు. కానీ జరిగింది మాతం ఇందుకు 

పూర్తిగా వ్యతిరేకం. క్షణాల [కిందటి వరకూ సుఖానుభూలికి హేతువై న 
సంగీతం, అతనికి మరుక్షణంలో విముఖతనుక లిగించే విషయమై పోయింది, 

అంటే మనకు సంతోషం కలుగచేసాయనిపించే బాహ్యవ స్తువులన్నీ 

కేవలం నిమి తాలో, సాధనాలతో మాత్రమే అవుతున్నాయి. నిజమై న సుఖాను 

భవ హేతువు ఆంతరికంగా మన లోపలనే ఇమిడుందని అర్ధమవుతుంది. 

అయినా, మనం మాత్రం భమలో పడి, బాహ్యవ స్తువుల ఆరాటంలో పడి 
వెంపర్హాడతాం. ఎండిన బొమిక ముక్కను కొరుకుతూ, చప్పరిస్తూ 

కూర్చున్న కుక్క తంతుగా ఉంటుందిది. కొంతసేపటికి ఆ ఎముక అంచు 

గుచ్చుకొని, దానినోటిలో పుండు వడి, ర క్షం కారుతుంది. కుక్ష_ ఆ ర కాన్ని 
రుచి చూచి ఉప్పొంగి పోతుంది. బాహ్యవ న్ను నువులు సమకూర్చే సుఖానుభవం 

ఆ విధంగా ఊంటుంది. అట్టి అనుభవాలు కొద్దిసేపటిలోనే సుఖమివ్వటం 
మానేస్తాయి. యెగా మనల్ని, నిరాశా నిస్పృహల్లో, దుఃఖంలో ముంచుకా 

యనేది స్పష్టం. 

అనంద రహస్యం 

తన అంతరాంతరాలలోనే ఒదిగివున్న ఆనంద (సోతస్వినిని వ్య కి 

అందుకోవటం ఎట్లా? అన్నది (ప్రశ్న. కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఒక విషయం 
స్పష్టమవుతుంది. దాహ్యవ స్తువు ద్వారా “ఆనందం కలిగినా... ఆనందం 

అనుభవించేప్పుడు మాతం ఆ వస్తువు స్పృహే మనకుండదు. అంపే 



యూనటబు డాడి బుళాకో కోరల ం 21 

మనలో సహజంగా ఊండే ఆనందాన్నే మనం అనుభవి సున్నాంగానీ, 
ఆనండమనేది ఆ వ నువులో నెలకొనిలేదనేది స్పషం. నం! 

రు 
కాబట్టి శాశ్వతం 

గానూ, నిరంతరాయంగానూ, ఆనందం పొందాలంపే, ఏ బాహ్యావ సువు 
యొక్క సహాయం లేకుండానే మనం ఆనందాన్ని అనుభవించగలిగేటువంటి 

ఒకానొక స్థితికి మనం చేరుకొనగలగాలి. ఇదే పరమనత్యం. 
అయితే, ఆ స్థితిని చేరుకునేందుకు మార్గమేమిటి? ఆందోళన వడే 

మనస్సు అనందాన్నెన్నటికీ పొందలేదు. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే 
వ్య క్తి ఆనందం అనుభవిసాడు. మనస్సు అట్టి ప్రశాంతమై న నిశ్చలస్థితిని 
పొందాలంళకే, రకరకాల కోరికలు మన మనస్సులో తల ఎ తకుండా 
చేయటం అవసరం. కలచిన నీటిఅడుగున ఏమున్నదో కనిపించదు. మన 
బొమ్మని కూడా అందులో చూడలేం. అలలు అణగారిపోయి, నీరు నిశ్చ 
లంగా నిలబడినప్పుడే [పతీదీ మనకు స్పష్టంగా కనిపి స్తుంది. అలాగే, 
మనస్సు నిశ్చలమై నప్పుడే, మానవుడు తన మనస్సులోని అంతరాంతరాల 
లోని సత్యస్వరూపాన్ని గు_ర్రించగలుగుతాడు. మనస్సున నిశ్చలత 

ఎర్చడనంతవరకూ యదార్భతను గుర్తించటం వలన కలిగే ఆనందం కూడా 

లభించదు. అందుకని మాననిక మైన ఆరాటపు అలలను పూ రిగా ఆవ 

గలిగితే, బాహ్యమై న ఏ భోగవ స్తువు యొక్క సహాయం అక్కర లేకుండానే 
వ్య క్రి ఆనందాన్ని అనుభవించగలడనేది సుస్పష్ష౦. 

అలి 
యి 

అంతిమ లక్ష్యం 

నిజమై న ఆనందం బాహ్యవ సువులలో గాక, తనలోనే ఉంటుందనే 
నిజాన్ని గుర్తించినప్పుడు మనిషి దృష్టి అంత ర్భు ఖమవుతుంది. అప్పుడు 

బాహ్యవ సువుల యొక్క ఆకర్ష ణలు [క్రమంగా సమసిపోతాయి. ఆ విధంగా 

బాహ్యవ స్తువుల ఆక ర్ల ణల బంధనాల నుండి విము కడై నప్పుడు పూర్తిగా 

మోక్షాన్ని పొందుతాడు. అట్లి వ్య కి బాహ్య(ప్రపంచంలో ఆనందాన్వేషణకె 
శు లేం ల a 

అరులు చాచి పరుగులు పెట్టడు. తనలో అలజడిని రేపే భౌతిక వోంఛల 
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ఆరాటాలు అతనికి ఉండవు. యదార్ధ మై న శాశ్వత సుఖనంతోషాల కేం దం 
తనలోనే ఉందని కనుగొంటాడు. అతడు సంపూర్తమై న సంతృ పినీ, 
(ప్రశాంతతను, నిశ్చలత్వాన్ని పొందుతాడు. అట్టి ఆనందమే శాశ్వతం, 

అది అనంతమైనది. దాంతో పోల్చినపుడు, బాహ్యవ స్తువులద్వారా పొందే 
సుఖసంతోషాలు నామమాత్రాలు. దానినే వ్య _క్రీ ఆళించవలసినది. అరే, 
తుదకు చేరుకొనవలసిన అత్యున్నత స్థితి. “మోక్షంి అన్నా “ముకి 
అన్నా అదే. - 

ఓటమికి కారణం 

పరమానందాన్ని సమకూర్చే తత్వమనే గీటురాయి మిద ఒరిపిడి 

పెట్టి చూచినప్పుడు ఈ |ప్రగతికాములనబడే ఆధునిక సమాజాలు మానవ 

కోటికి ఆనందాన్ని అందించగలవా? తమ యొక్క కుత్తుక లు తరించు 

కొనే పోటీ మన స్తత్వంతోనూ, హింసా, అసూయ ద్వేషాలతోనూ ఈ 

పనిని చేయగలవా? అన్నది |వశ్న- అటి సితిగతులు మానవుని మనస్సును 
రు థి 

నిశ్చలంగా, (ప్రశాంతంగా ఉంచటానికి దోహదం చేస్తాయా? నిజానికి అలా 

ఎన్నిటికీ చేయజాలవు. ప్రతీ కోరికలోంచీ [కొ త కోరిక పుట్లుకొనూ 
అజాత ము అం 

వుంటుంది. ఆ విధంగా అగ్నిజ్వాలలకు ఆజ్యం మరింత అందుతుంది, 

అట్టి కోరికలు తీరొనంతవరరూ మనకు (ప్రశాంతి లేదు. మనసు ఇంది 

యాలకు లోబడిపోతుంది. వాటికి కావలసిన వనువులనే కోరుకుంటూ 

ఉంటుంది. అట్టి మనను నిశృలంగానూ, (పశాంతంగానూ ఏలా కాగలుగు 

తుంది? 

యోగ మార్గం 

మానసిక [ప్రశాంతిని పొందగలగటమొక్క సే మనసాధనకు ఎకె క 
లక్ష్యం. ఇతరులు సుఖసమృద్ధులు కలిగి సదుణవంతులు గానూ, ధర్మాత్ములు 
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షించాలనీ, వారిని 

ంచెంచాలనీ వరంజలి మ మహర్షి ఈ తన యోగసూ (శాలలో ఉపదేశించాడు. 

స్వయంకృషితో వ్య కి తన (ప పగతిని తాను సాధించుకో వాలేతప్ప స్పర్భకూ 
అజాయ 

అనూయకహా లోనె [పవ ధం ంచరాదని ఉపదేశించాడు. భౌతిక సంతోష 
కాం ఏ విధంగా కూడబెట్టారీ, ఎంతమేరకు అనుభ 

నిందా అనే విషయుతో వెనుక ముందులు చూచుకోవాలి. వివేకంతో 

గానూ వుంపే వారిని చూచి అసూయ చెందక సంక్ 

థిన 

వ్యవహరించాలి. లేకపోతే ఇతరుల ఆనందానికి అడ్డువడై నాసరే, తన 
రజనా 

పబ్బం గడుపుకోవాలనిపి స్తుంది. అటి కృషి వ్య కి యొక్క మానసిక మెన 
అని ర ని ర 

సంతులనాన్ని చెదరగొడుతుంది. అతని ఆనందమే నశించిపోతుంది. 

అలాగే తోటివ్య కి పాపం చేసున్నప్పుడూ, కష్టాలలో మునిగి ఉన్నట్లు 
చి ఇం 0 టబ లట 

చూదినహ్పుడూ మనం సహజంగా జాలిని చూపాలి అని కూడా పతంజలి 

మహరి ఉపదేశించాడు. మన శ కివంచన లేకుండా తోటి వ్య కి యొక్క 
ర్క చి ఎంటీ 

కషాన్నీ, దుఃఖాన్నీ తొలగించేందుకు కృషి చేయాలి. అట్లి మన సత్వం 
య యి అ 

మనకు సుఖసంతోషాలనూ (పశాంతినీ కలిగి స్తుంది. 

స్వెర విహారం నర్వనాశనానికే 
సె రవిహారం నవీన నాగరికతలోని తడుపరి లక్షణం. అది 
(are 

సుఖశాంతులకు పూ ర్సిగా విరుద్ధమైంది. అయితే, సాంఘిక నియమాలూ, 

సొమాబిక నిబంధనలూ ఏమి "లేనట్టి ౬ కానొక కాలఖండం గుజీించి మన 

పాచీన పురాణాలు వర్తి నున్నాయి. కానీ, అచిరకాలంలోనే మనిషికీ, 
wed) శో 

మనిషికీ నడుమ విరోధం, సంఘర ణ కలిగింది. సర్వత్రా అవినీకి అరా 
లు 

జకత్వం వ్యాపించింది. రత్భరిళంగా మనఃశ్శాంతిని విధ్వంసం చే 

ఇషం వంటి మానసిక సిరులు 
యి థి 

ఎర్చడ్డాయి. అందుచేదినే, అ ర 

గలిగినట్లీ మానసిక (ప్రశాంరినీ, నంచులగాని 
రు 

పవ రనా నియమావళి ఏరాడింది. ఇం. 
ఫి అము a 
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రెండు శతాబ్దుల కాలంలో మాత్రమే ముందుకొచ్చాయి. మిరుమిట్లు గొలిపేటు 

వంటి వారి భౌతిక సమృద్ధులూ, శాస్త్రీయ సాంకేతిక విజయాలను చూశి 

వాటి మోజులో వడి, వారి అల్బానుభవాలను, ఆధారం చేనుకొని, పరిమితం 

కాని మానవజీవితంలోని ముఖ్యాంశాలవట్ల కొన్ని నిర్ధారణలు చేయటం 

శమం కాదు. సుదీ ర్హమూ, సుస్టిరమూనై న అనుభవపు గీటురాయి పై పరీ 

కంచింతర్వాత నే మానవుని యొక్క నిజమైన ఆనందానికి [(తోవదీసే సరి 

యైన జీవన దృక్పధాన్ని ఎవరై నా నిర్ణయించుకోవాలి. 

ఉభయతార కం 

అంతులేని ఇంద్రియ సుఖానుభవం, దానిని తృ ప్పిపరుచుకునేందుకై. 

ఆరాటంతో పోటీ పడటమనేవి ఎన్నడూ సంతోషానికి దోహదం చేయజాల 

వని ఈ దేశంలోని వేల సంవత్సరాల మన జాతీయ జీవితానుభవం చెప్ప 

తోంది. వ్య శ్రి వికాసానికి ఎంతగా అవసరమో, సాంఘిక జీవనభూమికను 

పరిరక్షించటానికి గూడా అంతటి అవసరమే అయిన, ఆత్మ సంయమన 

సాధన అది మనకు నేర్చింది. ఇట్టి ఆత్మ సంయమనాన్నీ, భావననూ 

మనలో నింపేటందుకే, చతుర్విధ పురుషార్ధ కల్పన ఇచట ఏర్పడింది, 

ధర్మ, అర్హ, కామ మోక్షరూపమైన చతుర్విధ పురుషార్థ జీవనసాధన ఆత్మ 

సంయమనానికీ, సంతులనానికీ జీవన సామరస్యానికి సహాయపడుతుంది. 

అట్టి వ్యవస్థ వ్య _క్రిగత, సామాజిక స్థాయిలు రెంటితోనూ మనిషికి అవ 

సరమై న విధులనూ, బాధ్యతలనూ గూడ (వతిపాది స్తుంది. మానవునికి 

పరమసుఖాన్ని నాధించడాని కుపకరించే (ప్రవర్తన నియమావళి. అంతే 

ధర్మం, అర్హ ము అంసే అతని జీవితం యొక్క భౌతికాంశాలన్నీ-- 

కామం, అంసే శారీరికవాంఛల పరిపూ రులను అదుపులో ఉంచి అతనిని 

ముందుకు నడిపి నుంది, 
అంటీ 
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జీవన వాహినికి ఇరుతటములు 
నాలుగవ పురుషార్థం... మోక్షం. దాన్ని, ఏ పేరుతో పిలిచినానరే_ 

దానిని చేరుకోవటమే ఇట్టి ప్రవర్తన నియమావళి యొక్క పరమార్ధం, 
ఆ విధంగా మన అభిరుచులూ, అనుభూతులూ, ఒక (పక్క ధర్మాన్ని, 

వేరొకప్రక్క మోక్షాన్నీ కలిగి ఆ రెండింటికీ నడుమనే నడుస్తూఊంటాయి. 
రెండు గట్టుల నడుమ ఒదిగి (పవహించే నది మాతమే (ప్రయోజనకారిగా 

ఉంటుంది. అది గట్టు తెంచుకుంటే సర్వనాశనం చే స్తుంది. అలాగే 

మానవ జీవనవాహిని యొక్క గమనం కూడా. ధర్మమూ, మోక్షమూ అనే 
కరకట్టల నడుమగా (వవహించినప్పుడు మాత్రమే వ్య కిక, సమాజానికీ 
నుఖసంతోషాలకు దోహదం కలిగి స్తుంది. ఈ రెండు మేరలకు మధ్య 

మా(త్రమే (వతివాడూ సుఖాన్ననుభవించవచ్చు. ఇట్టి వ్యవస్థ మాత్రమే, 
అనుభవానికీ, మనఃశాంతికీ నడుమ సంతులనాన్ని నాధి స్తుంది. చివరకు 

అదే పర మానందస్థి తికి మానవుని చేరు స్తుంది. 

మానవకోటి కంతకూ వరమాన ందాన్నందించేందుకే, హిందూ 
సంఘటనా కార్యం రా. స్వ. సంఘం స్వీకరించింది. అధునాతన, పురోగామి 

సమాజములనబడేవి గూడా తప్పక. ఈ పవి(త్ర భూమికి చెందిన అత్యంత 
పాచీనమూ, వై తన్యవంతమునై న ఈ విజ్ఞానాన్ని కాలం గడిచినకొలదీ 
శరణు పొందక తప్పదనేది మన ధృఢ విశ్వాసం. 

నో/ తావత్ ౫6౨ కానాల జంటుకా బినినే యథా, 

న గరతి ముహోతేజా యావత్ వేదాంత కేన్? 

(“వేదాంతం” అనే సింహం ఘనంగా గర్హించనంతవర కే ఇతర్ 

శాస్తాలనే నక్కలు ఊలలు పెడుతుంటాయి. ) 



3. పరిస్థితుల సవాలు 

ఆంగ్లేయలు మనదేశం విడచిపోయినతర్వాత మన జాతీయ 

పునర్నిర్మాణానికి సరియైన విధానాన్ని ఎంచుకునే నమన్య మనకెదురై ౦ది. 
అయితే ఆధునిక (ప్రపంచంలో (ప్రధానమై న సామాజిక వ్యవస్థలు ె ండు 

వాడుకలో ఊన్నాయి. 

తొలి పుతిక్రియ- తీరుతెన్నులు 

ఆరెంటిలోను ముందుపుట్టినగాన్ని (ప్రజాస్వామ్యం ' అంటున్నాం, 

రప్లో ఏర్పడిన అదుపులేని నిరంకుశ రాజరికానికి |ప్రతి(క్రియగా ఇది 
జన్మించింది. ఆనాడు సామాన్యవ్య క్తి కేవలం బానిస; స్వ ైపేరణగాని 

స్వాతం త్ర్య్యంగాని అతనికి లేవు. సాక్షాత్ భగవంతుడుగా భావించబడే 

రాజుచేతిలో అతడు ఆటబొమ్మ. అట్టి స్థితిలో ప్రజలు ఊవ్వె త్తున తిరుగబడి 
దైవద త్రమని ఎంచబడే రాచరికప్పటధికారాన్ని కూలద్రోసి తిరిగి తలె త్ర 
కుండా రాజళ క్రిని తుత్తునియలు చేశారు. “స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం 
సొభ్రాత్రం” అనే ఊఉత్తేజకరమై న నినాదం (ప్రతిఒక్కరి పెదవులపై న 
మెదలుతూ ఊండేది. బానినత్వము, అత్యాచారాలు అనే సుదీర్గ మైన చీకటి 
రాత్రి పూర్తిగా అంతమయిందని, * వ్య క్రిస్వాతం[త్యం”, బ్య క్రి హక్టుల 
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పవిత్రత” అందరకు సమానావకాశము కల్పించే ఒక నూతనశకం 

ఉదయించిందని వారు ఊద్దొోషించారు, 

అయితే ఇంచుమించు అదేసమయానికి యాం[తికయగం ఆరంభ 
మయింది, పరిశ్రమలు వృదిచెందసాగాయి. పెద పెద వరి శ్రమలు (ప్రారం 

ల ఛు యు 

భించేందుకు శాస్త్రీయ సొంచేతికవిజ్హానాలను పెద్దపెద్ద పారి శ్రామికులు 
ఉపయోగించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. భారీఉత్స ర్తి టి జర్గే టా వరి శ్రమల్లోకి 

లక్షలాది కార్మికులను తీనికొ న్నారు. “సమాన అవకాళంి అనే నినాదం 

చాటున ధనమూ, మేధాశ కీ అదికంగా గలవ్య రులు సంవదను ఊత్ప 
అలాటి అలాట్? అననే 

చేసే ఆ నూతనడేత్రాలకు గుత్తహక్కుదారుల్లై అమా ఆపూ లేని ఆర్షిక 
థి 

సృ మాట్లులయ్యారు. పొంగిపొర లే తమ అర్థిక తో వారు రాజకీయ 

యం|తౌంగాన్ని కూడా లోబరో చుకున్నారు, ఇక సామాన్య ప్రజం పరిస్థితి 

మరింత మట్టిగొట్టుకుపోయింది. కేవలం ఓటువేసే హక్కు మా ర్రం 

మిగిలింది, అదైనా దురురిమెన ఆరిక ఇబ్బందులున్న వరినితులతో భ థి థి 
స్వేచ్చగా ఉపయోగించుకొనేంచుకు అవకాశం చేకుండాపోయింది. 

ఆ విధంగా వినటానికి గొవ్చగా ఉండే “వ్య డీ స్వాతంత్ర్యం” 

కేవలం (వతిభావంతులై న కొద్ది మందికి సామాన్య(వజలను ః హూ ర్సిగా తమకు 

బానిసలుగా చేసికొ నేందుకు అవకాశం కలిగించింది. కర్మాగారాల్లో వనిచేసే 

కొర్మికుల-పురుషులు, తలు, పసిపి నలు me ఎంతము-_ -పరిగ్గితులు 'వెచ్చ లేనంత 

ఘోరంగా మారాయి. పాతనిరొంరుసల స్తానే వచ్చిన ఈ + (కొ త్రనిరంకుశుల 

పొదాల క్రింద వారు నలిగిపోసాగా గారు, 

రెండవ పుతి[కియ యొక్క బెఫల్యం 

ఈ “పట్లుబడిదారి” విధానపు కొ డి నిర ంకశత్వానికి (పతి(క్రియగా 

ఆ సమయంలో సామ్యవాదం మె కివచ్చింది. పారిశ్రామిక వివవం త్మీవమెన 
ఆరిక అసమానతలకు దారితీ నుంది; కలవారు ( పెట్టుబడిదారులు), లేనివారు 
@ | జ 
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(శ్రామికవర్గం) అనే రెండువర్గాలను లోకంలో సృష్టిస్తుంది అనే నమ్మకం 

నుండి సామ్యవాదం పుట్టి ది. తప్పనిసరిగా ఆ రెండు వర్షాలమధ్య ఒక 

పోరాటం ఆరంభమవుతుంది, దానిలో కార్మికవర్గం విజయం పొందుతుంది 

అనే విశ్వాసంకూడా సామ్యవాదానికి ఉంది. ఆ తర్వాత కార్మికవర్గం 

నడిపే (ప్రభుత్వం, సంపదను ఉత్ప త్రిచేసే సాధనాలను అన్నింటినీ, 

పంపిణీని కూడ, తన అదుపులో ఉంచుకొని తద్వారా (వజలయొక్క_ 

భౌతికావసరాలనన్నిటినీ తీర్చే భారాన్నంతనూ తానే స్వీకరి స్తుంది; అప్పుడు 

(పజల కష్టాలు గప్రెక్కుతాయి; ఆ విధంగా ఒకదేశం పారిశ్రామికంగా 

పెరిగినకొద్దీ ఆర్దిక వ్యత్యాసం పెరుగుతుంది; దానివల్ల వర్గపోరాటంకూడా 

పెరిగి అతిత్వరలోనే కార్మిక వర్గంయొక ,_ పరిపాలన ఆ డేశంలో ఏర్పడు 
తుంది. అని జోన్యం చెప్పింది సామ్యవాదం. 

కాని మానవచరిత్రకు చెప్పిన భౌతికవ్యాఖ్యానాలకు పరాకాష్ట 

అయిన సామ్యవాదజోన్యం పూర్తిగా అసత్యమని తదనంతరకాలపు 

చరిత్ర నిరూపించింది. (ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలుండగా పారి శామికంగా 

బొత్తిగా వెనుకబడిన రష్యాలో సామ్యవాదవిప్తవం మొదటి విజయం 

పొందింది. ఈనాటికిగూడా పారి శ్రామికాభివృద్ధిలో ముందంజవేసిన అమెరికా 

ఇంగ్లండు, జర్మనీవంటి దేశాలు _ నిజానికి పారిశ్రామికవిప్రవమనేది 
ముందుగా అక్కడే ఏర్పడినప్పటికీ _సామ్యవాదంవై పుకు మొగ్గుకున్నట్లుగా 

ఎట్టినూచనా లేడు. పెగా పారిశ్రామికంగా వెనుకబడిఉన్న మరొక దేశం 
చైనా, ఈమధ్యకాలంలో సామ్యవాదదేశంగా మారింది. మానవచరి త్రకు 
భౌతికమె న వ్యాఖ్యానంచేసి, దాన్ని ఆధారం చేనుకొని [ప్రపంచంలో సొమ్య 

వాదం 'వచ్చితీరటం ఒక చారిిత్రకసత్యమని చెప్పేవాదం మనకండ్ర ముందు 
జరిగిన కలోర సత్యాలు అనే కఠినశిలపె తుత్తునియ లె పోయింది. 

అది అట్లా ఉండగా, స్వేచ్చ, శౌంతి సమృద్దులకు నిలయమని 

నమ్మించిన ఆ దేశంలోని సామాన్య మానవుని స్థితిగతు లెట్లా ఊన్నాయి + ? 
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ఆ దేశంలో కార్మికవర్షనియంతృత్వం అనేది నియంతృత్వవడుంయొ క్ర 

అనగా సామ్యవాదవక్షంయొక్ష_ నియంత చేతిలోని నియంతృత్వంగా దిగజారి 

పోయిందని అందరికి బట్టబయలయిన విషయమే. మూకఉమ్మడి హత్యలు 

బానిసళిబిరాలు, వాడకట్టునివాసాలు, బలవంతప్పచాకిరీ, మెదడుమరమ్మ చై 

_మనస్సులను తమకనుకూలంగా మారే ఎ(వయత్నాలు-ఇటువంటి అమానుష 

నియంతృత్వ యంత్రాంగం అక్కడ ఉంచి. అదుపులేని రాజరికపుదమననీతి 

కొనసాగినపుడుగానీ, పెట్టుబడిదారీ దుర్మార్గం చెల రేగిన రోజుల్లో గాని 

ఆ యం[త్రాంగం అణగ (దొక్క్హింది. “మావ పోయేది ఏమిలేదు; మోసం ళ్ళు 

తప్ప” అంటూ సామాన్య వ్రవానీకానికి వారిచ్చిన పిలుపు ఆచరణలో 

కనివిని యెరుగనంతటి దుకిఖహ గొ ఓతరమెన బానిసత్వపుటగాధాల్లోకి (వజలను 
ధాం 

ఈవిధంగా పరిణమించింది. 

చూపిన ఆశ -- చేసినవని 

PURE 9) 

వారు చేసిన మురటవాగ్గానం నెరవేర్చిటంలోనె నా వారు విజయం పొంద 
మూ. 

గలిగారా? ఉదాహరణకు రష్యాను వరిశీలిద్దాం. ఒక కటుదిటమె న వదితిలో 
(an) fy ttle Un 

ప్రయోగం ప్రారంభించిన సెదరాజ్యాత్తో రష్యా మొదటిది. చ్య కి గత 
యి భా టో 

ఆస్తు లను రద్దుపర చి, పరిశ్రమల యజమానులను మట్టు పెట్టి, మది శయు 

లన్ని టినీ తమ హ స్త గతం చేతన 8 కొన్నారు. వ్యవసాయర రగంలో భూసా ము 

లను, ర తులను పూరిగా తొలగించి వాతకటులను, ఉమ్మడి వంవసాయ 
యు న (a) ఆ 

కేశాలను ఏర్పరచారు. రాబట్టి ఎద్భుహ్ట్య వరిళిలించినా వారు చేసింది 

అన్నివిధాలా ఒక స్టదిస్టై మున (వయోగమే. దాని ఖలితంగా గత 50 

సంవత్సరాలలోను రష్యాలో అత్యధికమైన పృరి కొభివృవై నహజంగా కరిగి 

తీరాలని మనం తప్పక ఆశించవలనిఉంది. 

“చూడండి ! వారు రోదనీవేదిని చం[ద్రమండలానికి వంవగలిగాయు"” 

అని కొందరంటారు. సామాన్య|వజాసీకం గురించి వారు మాటాడుతూ 
' 

భా 
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ఉంటారు. కొని ఆ [ప్రజలకు చంద్రమండలం చేరగలగడమెట్లా అన్నది 

(పశ్నకాదు. కడుపునిండా కూడు వాళ్ళ [వముఖసమస్య, నిజాని కదే 

సామ్యవాదవి ప్రవసౌధానికి మూలాధారం. రష్యాప్రభుత్వం తన|వజలకు 

రెండుపూటల కడుపునిండా భోజనం పెట్టగల్లుతోందా? ఇదే మొదటి ప్రశ్న, 

పతి ్హఫాంర్పడ్రికీ రెండుపూటల కడుపునిండా కూడు, తలదాచుకొనడానికొక్త 

గూడు, ఒళ్ళుదాచుకు నేందుకు చాలినంత గుడ్డ, రోగం రొష్టా వ స్తే మందూ, 

మాకూ, విద్య, విజ్ఞానం ఇవ్వగలగటం - వీటినిబమే ఒక (ప్రభుత్వంయొక్క 

గాని, ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతంయొక ,-గాని విజయం నిశ్చయింవబడుతుంది; 

అదే గీటురాయి, 

ఈపరీక్షకు రష్యా నిలబిడిందా? రష్యాకు అతివిశాలమై న భూభాగం 

ఉంది. ఒకనాడు అది ప్రపంచం మొత్తంలోనే గోధుమపంట అత్యధికంగా 

పండించే దేశం. దేశ వె శాల్యంతో పోల్చిచూ సే అచటి జనసంఖ్య చాలా 

తక్కువ. కాబట్టి తిండి పెట్ట వలసినవారిసంఖ్యకూడా తక్కువే. వ్యవసా 

యానికి అవసరమైన ఆధునిక పరికరాలన్నీ వారికి ఉన్నాయి. దానికి 

తోడు సర్వశ క్రి మంతమై న (పభుత్యంయొక (బహ్మాండమై న సాధన 

సంప త్తి ప్రతి పథకానికి అందుబాటులో ఊంది. ఇన్నీఊన్న ప్పటికీ రష్యా 

(పభుత్వం కెనడానుండి, అమెరికానుండి, ఇంకా ఇతర దేశాలనుండి గోధుమలు 

తదితర ఆహారపదార్థాలు దిగుమతి చేసుకో వలసి వస్తోంది. సామ్యవాదం 
చిత్తుగా ఓడిపోయిందనడానికి ఇంతకన్న గట్టి బుజావు ఏంకావాలి ! 

రెండూ వీగిపోయిన మార్గాలే 

ఇట్టి విషఫలితాల నెదుర్కొన్నపిదప సామ్యవాద దేశాలు సహితం 

తామనుసరించిన సంపూర్ణ (ప్రభుత్వీకర ణపద్ధతిని గూర్చి పునరాలోచన 
చే స్తున్నాయి. వ్య క్రి స్వేచ్చను గనుక నొశనంచే స్వే అది ఆ వ్యక్తిలోని 

సృజనాత్మకవాంఛను, 1_పేరణను చంపివే స్తుందని వారికి తెలిసివసోంది. 
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అందుళేత వారు [క్రమంగా వ్య క్రిస్వాతం[త్ర్యంవై పు తరలివస్తున్నారు. 

వ్యక్తికి కొన్ని సొంతవ న్తువులు ఉండవచ్చు, తన ఆస్తిని తాను అనుభ 

వించేందుకు కొంచెం స్వాతర్యత్యం ఉండాలి. అట్టి అనుమతి ఇవ్వాలి అని 

తూర్చుఐరోపాలోని సామ్యవాద దేశాలతోబాటు రోష్యాలోగూడ ఒక్ ఒత్తిడి 

బయలు దేరింది. 

“సాగుబడిలోఉన్న మొత్తం భూమిలో 84% వరకు రైతులు 

సొంతకమతంగా “పెరటితోటలు” పేరుతో సాగుచేనుకోవచ్చునని రష్యా 

ఈనాడు అనుమతిసోంది. ఈ సొంతకమతాలకు, [వభుత్వ గు త్రాధిపత్యం 

క్రింద ఊన్న పెద్ద పెద్ద వ్యవసాయ పరికరాల నహాయం లేదు. అయినప్పటికీ 

ఈ సొంతకమతాల దిగుబడి మొ త్తందిగు బడిలో 60 శాతం ఊంటుండగా 

(ప్రభుత్వపు సాగుబడిలో ఊన్న 66 శాతం కమతాలు కేవలం 40 కాశం 

దిగుబడిమా'తమే ఇచ్చినవి” అని అమెరికాకు చెందిన చెప్పకు బౌల్స్ 

ఆన్నాడు. నంపూర (పభుత్వీకరణవాదం అనే నిష్క. రతో మొదలు పెటిన 

కేవల సమష్టేవాదం తన జన్మభూమిలోనే వలాయనమం త్రం పరఠిపోందని 

మరొకసారి బుజువు అయింది. 

వేరొకపక్క చూ స్తే, కేవలం వ్య క్రివాదమే మేలు అనే నిష్క ర్ష్లతో 

బయలుదేరిన [వపజాస్వామ్యవాదానికి పుట్టిని ల్లైన దేశాలుకూడా తమ ప్రాథమిక 

సిద్ధాంతంనుండి తప్పుకొన్నాయి. అదుపులేని సమానావకాశాలు, వ్యకి 

స్వేదృలవలన అ నేకదుష్ఫృలితాలు వచ్చాయి. కనుక అమలులోకి తెచ్చేప్పుడు 

సర్వసామాన్యసంకేమంకొరకు ఈ సిద్ధాంతాలను అదుపులో ఉంచవలసిన 

అవసరం ఏర్పాడింది. అప్పుడు కొన్ని తీవచర్యలు తీనుకొన్నారు . అట్టి 

వర్యలద్వొరానే వారు విప్పవాల బెడదను తప్పింఛుకొని తమ (ప్రజాస్వామ్య 

వ్యవస్థను నిలుపుకోగలిగారు. 

ఈవిధంగొ (ప్రజా స్వామ్యం, సామ్యవాదం అనబడే. ఈ రెండు 

సిదాంతాలలోను . నమానంగా కనిపించే విషయాలు రెండున్నాయి. ఈ 
0 
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సిద్దాంతాలు రెండూ కూడ అంతకు ముందున్న ఒక వ్యవస్థకు (పతి కియగా 

పుట్టినవనేది వాటి మధ్య ఊన్న మొదటి నామాన్య విషయం. తమతమ 

మౌలిక వాదాలనుండి అవి రెండుకూడ వెనుకడుగువేసి ఒకదానివై పు 

మరొకటి పయనించితీర వలసిన స్థితిలో ఉన్నాయి - వ్య క్తి కేంద్రితమై న 

(పజాస్వామ్యం సమష్టిత క్త్వంప. పుకు, సమష్టివా దంనుండి సామ్యవాదం 

వ్య క్రిసే బ్వచ్చువై పుకు “జరుగుతున్నాయి. కొన్ని చారి (తిక కారణాలవల్ల 

వాటి (ప్రారంభం పరస్పర విరుద్దస్థానాల్లొ జరిగినా, అవి పుట్టిన ప్రీరులోనూ 

పెరిగిన రీతిలోనూ, ఈ శెంటిమధ్య చెప్పుకోతగ్గ పోలిక ఒకటి ఉంది. 

ఒకే దుంపనుంవి పుట్టిన రెండు పిలకలు 

ఈ పోలిక మన కేమి ఆశ్చర్యం కలిగించ నక్కరలెదు. ఎందు 

చేతనంకే, మనం లోతుగాపోయి మూలాలను పరిశీలి స్తే ఈ రెండుకూడ 

ఒకేవిధమైన మానవజీవనలక్ష్యంనుండే జనించాయని తెలుస్తుంది. (ప్రజా 

స్వామ్య సామ్యవాదాలు రెండింటికీ మూలమైన పాశ్చాత్యుల ఆలోచన 

(ప్రకారం, మానవజీవితం. భౌతికవిషయాలకు మాత్రమే పరిమితమైనది. 

మానవుడు కేవలం భౌతికవాంఛ లపుట్ట; అంతే. అందువల్లే మానవుని భౌతిక 

వాంఛలను తృప్తి పిషరచగల భౌతికవ స్తుజాలంయొక ఉత్ప త్తి తి సరఫరాలు 

మాత్రమే వారి సిద్దాంతాలన్నిటికీ ఏకె కై కలక్ష్యా లయ్యాయి. అం "కాదు 

మనుష్యులండరికి ఇట్టి మౌలిక భౌతికావసరాలు సమానమే కాబట్టి భౌతిక 

స్థాయిలో మానవసమానత్వం (పతిపాదించ బడింది. 

వ్య క్రి అటువంటి భౌతికవాంఛలచేత (హేరేపించబడే ఒక ప్రాణి 

మాతమే అయినందున, అతని దృష్టిలో సమాజం తన అవసరాలను తీర్చే 

ఒక సాధనంకం టబ ఎక్కువకాదు. కాని కేవలం స్వార్థ ప్రయోజనవరాయణు 

లైనట్టి వ్య క్రులతో ఏర్పడిన సమాజం ఒక దినమైనా నడవగలదని మనం 

ఆశించ లేము. సమాజం జీవించాలంకే అందులోని వ్య కుల్లో ఒకవిధమైన 
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త్యాగభావన ఊండాలి, అట్లాగే సమాజంలేకుండా వ్యక్తులు తమ మనుగడనే 

కొనసాగించ లేరు. అందుచేత ఈ రెంటిమధ్య_అంసే-వర'స స్పరవిరుద్ధాలుగా 

ఉన్న వ్య_క్తిప్రయాజనాలకు, సమాజ ప్రయోజనాలకు మధ్య ఒక ఒప్పందం 

కుదుర్చుకొనవలసివచ్చింది. 

వ్యక్తి సమాజాలమధ్య ఆగర్భశ తుత్వం అంతర్నిహితమై 

ఉన్నదనే కల్పనయొక ఫలితమే ఈ “ఒప్పందపు" సిద్ధాంతం (కాంటాక్టు 

థియరీ). వ్యక్తిని సమాజంవట్ల విరోధిగా మార్చే పెట్టబడిదారీవ్యవస 

రూపంలో ఒక పక్ష న, సమాజాన్ని వ్యక్తి కికీ విరోధిగా రూపొందించే సామ్య 

వాదం రూపంలో మరొకవక్కన ఈ మౌలికఘర్ల ణే వ్యక్తమయింది, 
భౌతికతాకల్పనయే మానవజీవనపరమావధిగా గల "ఈ రెంటిలోనూ కలిగే 
చెడును తగ్గించుకొ నేందుకు ఈ రెండు వ్యవస్థలూ (ప్రయత్నిస్తూ ఉండటం 

మనం చూస్తూనే ఊన్నాం. 

విఫలమైన భాతికవాదం౦ 

కాని మనుష్యుజ్జి కేవలం భౌతికవాంఛల (పోవుగా పరిగణించడం 

అంటే అతణ్ణి జంతువుతో సమానంగా చేయటమే అవుతుంది, మనుష్యుడు 

ఒక జంతువుమా।తమే అయితే, 'స్నేహశీలము, వ్యవస్థితము ఐన జీవితం 

గడపవలసిన అవసరం అతనికి ఏముంది ? మల్లయ్య, పుల్హయ్యను 

భొక్షించా లనుకొంటే, “ఎల్లయ్య” “మల్ల య్య"ను స్వాహా చేయటానికి 

యత్ని స్తాడు. కనుక మానవులు జంతువులవలె ఒకరినొకరు చంపుకొని 

తినరని మాత్రమే మనం చెప్పగలం. ఈ విధంగా ఒకరినొకరు నాశనం 

చేసికొనకుండా ఉండడంకొరకు మాత్రమే మానవులు ఒక ఒప్పందానికి 

రావలసి ఉంటుంది. అయితే తోటివారికోనం త్యాగం చేయాలి, వారి కష్టాల్లో 

పాలుపంచుకోవాలి అనే కోరికలు మానవుని మనస్సులో ఎందుకు పుడుతాయో 

ఈ భౌతికవాదం వివరించలేదు. కానీ ఇతరులకోనం స్వేచ్చగా, (హేమతో 

చిరునవ్వుతో తమ జీవితాలను బలిదానం చేసినట్టి వ్యక్తులు, మానవచరిత్ర 



34 వొంచజన్యం 

అంతటా మనకు సొక్షత్కరి సారు. వృ(తాసురుడ నే రాక్షసుణ్ణి చంపేందుకు 

ఆయుధంగో నిర్మించడానికి తన ఎముకలను న్వచ్భందంగా సమర్పించిన 

దధీచి కథ మన |పాచీనసాహిత్యంలో ఉంది. అతడు అడవిలో జీవించే ఒక 
బుషి. తనకోనం అతడు కోరుకున్నది ఏమిలేదు. అటువంటప్పుడు తనను 
తాను బలిదానం చేసికొనడానికి అతణ్ణి పేరేపించిం దేమిటి ? 

ఈ ఇరువదియవ శతాబ్దపు ఉదాహరణ ఒఓకటి చూద్దాం, ఒకసారి 

కలక త్రానగరంలో నడివీథిలో ఇద్దరు బాలురు, మూత తెరచిఉన్న మురుగు 
నీటి కొలువగుంటలో వడిపోయారు. త్వరత్వరగా తన ఉఊద్యోగపు వని'పెన 

పోతున్న ఒక పెద్దమనిషి అకస్మాత్తుగా ఆ బాలురు మురుగుకూవంలో 
పడిపోవడం చూచాడు. తాను ధరించిన కోటునై న ఊడదీయకుండా అతడు 
ఆ గుంటలోకి దూకి, (ప్రవాహవేగాన కొట్టుకొనిపోతున్న ఆ బాలురను పట్టు 
కొని బయటికి విసరివేశాడు. కాని తానుమాతం ఆ ఊబిలో దిగబడి చని 
పోయాడు. ఎందు కతడు చనిపోయాడు? ఇది నీక _ర్హవ్యం అని (వబోధించిన 
దేమిటి ? భౌతికవాదం దీనికి నమాధానం ఇవ్వలేదు, 

సరిఅయిన ఆధారం 

అందుకు ఒకేఒక నమాధానం ఉంది. అదేమంటే _ మనందరిలోనూ 
ఒకే సమానమైన సజీవసత్యం ఉన్నది. అదే ఆంతరికమై న ఒక బంధాన్ని 
మనమధ్య కల్పి స్తోంది. దానినే మన తత్త్వశాస్త్రం “ఆత్మిఅని చెపుతోంది. 
మనం ఒకరినొకరు (పేమించి, సేవించటానికి కారణం బాహ్యాసంబంధాలు 
కావ, అత్మలయొక్క సజొతీయతే దానికి కారణం, యోజ్ఞ వల్కు్యుడు 
మై (త్రేయితో ఇలా చెప్పాడు : 

నవా అరే మై తేయి వత్యుః కాయాయ వతి; (బయో భవతి / 
ఆత్మనన్లు కాొయాయ వతి. (వయా భవతి 4 

(వయ మైకేయీ ! తన “భర్త కాబట్టి “భార్య” అతజ్జి (ప్రేమించటం 
లేదు; అతనిలో తన ఆత్మనే చూచి (ప్రేమిస్తోంది. ) 
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ఈ అర్థంలో +, అనగో ఒక ఆత్మ అందరిలోను అంతస్థమై మె ఉన్న కారణం 

చేతనే, క ూనవులంతా ఒకటి అవుతున్నారు, పరమాత్మయొక క్క స్థాయిలోనే 

సమానత్వం కుదురుతుంది. కాని భౌతికస్తాయిలో అదేవరమాత్మ] ఆశ్చర్య 

కరమైన వై విధ్యంతోను, అసమానతలతోను లోకంలో వ్య క్తం అవుతాడు. 

మన త త్వ్వశాస్తానుసారం చూ స్తే _ సత్త్వరజ స్త్రమో గుణాల 

యొక్క- సంతులనం తప్పడంవల్లనే ఈ విశ్వం ఈ రూపంలో వ్య క్షం 
అయింది. ఈ గుణసామ్యం కుదిరితే, అంటే _ ఈ (త్రిగుణములు సంపూర్ణ 

సంతులనాన్ని పొందితే, అప్పుడు ఈ విశ్వమంతా తనయొ క్ర అవ్య క్ర క్రస్టితిలో 
లీనమయిపోతుంది. క కొబిట్ట ఈ అసమానత, |పక్ళతినుండి విడదీయలేని ఒక 

అంశం. దానితో బాటు సహజీవనం మనకు తప్పదు. ఈ అసమానతను దాని 

హద్దుల్లో ఉంచడం, ఈ అసమానతవ ల్ల కలిగే కటుత్వాన్ని దూరం చేయటం 

వరకూ మాత్రమే మనం (ప్రయత్నించాలి. 

దొంగ(పవ కక్షలు 

సెపైకి కనిపించే సమానతను ఆధారం చేసుకొని లోలోపల ఉండే 

సహజసిద్దమైన వ్యత్యాసాలను తొలగించొలని (పయత్నంచే సే ఏ వ్యవస్థ 

అయినా విఫలమయితీరుతుంది. ఇంతటి పురోగతిని సాధించిన పళ్చీమ 

దేశాల్లోగూడ (ప్రజాస్వామ్యం అంటే రాజనీతిచతురులై , సామాన్య(ప్రజలను 

తమవక్షంలో నిలుపుకొనగలిగే కొద్దిమందియొక్క పరిపాలన మాత్రమే 

పరిపాలన నిర్వహణలో అందరు సమాన భాగస్వాములే అన్న అర్థం 

సూచించేట్లుగా- “ (పజలచేత” “ పజలయొక్కు.'' అంటూ ప్రజాస్వామ్య 

త త్వ్వంలో (ప్రయోగించే వదాలు ఆచరణలో చాలామట్టుకు మిథ్యలే, 

సామ్యవాదంకూడ తాను చెప్పుకొనే “నమానతను' స్థాపించటంలో 

పూ రిగా విఫలమెంది. దాని కల్పన [పకారం, కార్మికవర్గ నియంతృత్వం 
అట య్ రి 

స్థాపించిన పిదవ, అందరికీ ఆహారం, తదితరాలై న జీవితావసరాలన్నీ 
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సంతృ పికరంగా లభినాయి. అప్పుడు ఒండొరులమధ్య ఘరణకు అవకాశం 
ద pan. గ 

ఉండధు; దానివలన కేంద్రీకృతమై న ఒక (ప్రభుత్వం ఉండవలసిన అవసరం 

ఉండదు. ఆ విధంగా రాచరికం నశించిపోయి, ఒక శాననం అవసరంలేని 

“అరాజక సమాజం” ఏర్పడుతుంది. సామ్యవాదం (ప్రకారం మానవుని 

ఊ హకందినంతవరకు అదే సమానతకు పరాకాష్ట, 

అయితే భౌతికవాదం పై ఆధారవడిఉన్న సామ్యవాదం, అట్టి ఆదర్శ 

ప్రాయమైన సమాజస్థితి ఏవిధంగా ఏర్పడుతుందో వివరించిచెప్పలేదు. మాన 

వులు కేవలం పశువులు-అం కే, కేవలం భౌతికజీవులేఅయిన మైతే వారుతమను 

పాలించే ఆయా శ కులపట్ల భయంవల్ల మాత్రమే ఒకరినొకరు భకీంచకుండా 

ఉంటారు. అటువంటప్పుడు, అట్టి శ_క్తిగాని, (ప్రభుత్వంకాని లేకుంపే 

కలహంలేని జీవితాన్ని వారెందుకు గడపాలి? మనిషికూడ ఒకజంతువులాగానే 

మనోవాంఛలకు, ఊదేకాలకు గురి అవుతాడు. ఆ మనోవాంఛలు తీర్చినకొద్దీ 

సెరుగుతూనే ఉంటాయి. మరి సంతృ ప్రిచెందని ఆ మానవుడు శాంతి 

అనురాగాలతో ఇతరులతో కలసిమెలసి ఎట్లా జీవించగలడు ? అంతేగాక 

తన వ్య క్రిగతమైన అవసరాలు సమకూరి, తృ ప్పిచెందిన తరువాతనైై నా 

ఇతర జంతువులకన్న మెధావియైన మానవుడు గాటిలో కుక్కలాగా [తాను 

అనుభవింపక, ఇతరులను అనుభవింసనీయని బుద్దితో] వ్యవహరించడని 

నమ్మకం ఏమిటి ? కాబట్టి సమానత్వం స్థాపింపబడుతుందని మనం ఊహించు 

కున్నప్పటికీ, అది తిరిగి మరొక అసమానతకు దారితీస్తుంది. ఆ విధంగా 

మళ్లీ రక్తం కాల్వల్టై పారే మరొక విప్లవం అవసరమై తీరుతుంది. అంతే 

హింసతో కూడిన వి ప్రవాలు, కల్లోలాలు ఈ సిద్దాంతానికి పునాదిరాళ్ళని 

తెలుస్తూ ఊంది. ఎల్లప్పుడూ విస్తవ నినాదాలను చేస్తూ ఉండటం, సాయధ 
సంఘ ) ర్లణనూ, అరాజకాన్ని, అశాంతిని ఆహ్వానించి (పోత్సహించటమే 

అవుతుంది. 

వీటివలన = మనకండ్లకు కనుపించినంతమేరకు కేంద్రీయళ క్తి 
నశించిపోయే చిహ్నాలుగాని. ఒకవేళ కాకతాళీయంగా అట్టిది జరిగినా 
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లే! 

పభుత్వం అదృశ్యమయినతరువాత శాంతి ఉదియించే అవకాశంగాని 
కనిపించటంలేదు. గత ఎబచినంవత్సరాలుగా రష్యాలో ఉన్న సామ్యవాద ప్రభుత్వం దొనంతట అది నశించిపోయే నూచనలు కనిపించాడంరేదు నరిగడా 
అది మరింత బలవడింది, సామ్యవాద సిద్దాంత భామిక వటి అవా సవికం అనేందుకు ఇది ఒక (పత్యక నిదర్శనం, ల క్ 

సమానతకాదు సమన్వయం కావాలి 

మనత త్యం సమాజంయొక _ అత్యున్నతగితి జ పంటి లో నతో క్ష గ వ వరించి దాన్ని సఇవషంగ్గా వివరించిందికాడ్ర, ణ్ ఈల 

తీ ఖో ఇ * న రాజ్యాం న ల రాదాతిడీత్ క జ 7 

జ్ అరే WEN స టల జనో wy | 
(రాజ్యం అమి రాజి పెను, జ Tet మీట డడ. జ్ పసి, సో గ ol క. 

ఖై జ, tag ఎలి 

గ! జ. గ 
# (| (వజలంతా ధర్మాన్ని ఆధారం వేటుకొని వసరు ర చు హామి 

ట్లో ఉల ॥ wm ఆశ్ అల్లో లో సళ్చ్రవ ర్హన న్వరూవమై న ఆరు సమానత న ఆంతరిక అగనుబుధాొది* hose 
Hite మేల్కొలుపుతుంది; న్వారవంత్వాన్ని అమపులో మెనుతుంది, బాహ్యూషి న * 

పటుట. we Fe అ 7 జు ow ఒక ప్రభుత్వం అవనరంలేకుండా నే వ్రజలందతినీ కలిపి మన్నయనితిలో 
be ఉందగలుగుతుంది. స్వార్షవరత్వంగాని, అ(కమంగా దాచ్వుకోవటంగాని 

అందులో ఉండవు, అందరు నమష్టికోనం కృషిచేసారు; జీవి సారు. 
అలతి అం 

మానవ జీవితంయొక్కా విశిషలక్షణం ధర్మము. 
న 

ఆహార నిదా భయా మ్రైదునం జు 
నాయాన్య మేతత్ వఖఘవిల్శ రాం 

Wy, wey క / see స్ట జ ఖా గె 

(తిండి, నిద్ర, భయము, మైమన ఆ ల్. ఆ కు wh Te, ww 
అల్లి Yi ye / జో క. ఈ /.. సమౌనజు, ధర్మమే మూనవృవిలోని విశేషం _ చమ్మ ది సతులు పశు లతో 

సమానం). 
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తమలో సహజసిద్దమైన అసమానతలు ఉన్నప్పటికీ, ధర్మాన్ని 

సాక్షాత్క_రించుకోవటంవల్ల మా(త్రమే, మానవులు అత్యున్నత సమరస 
స్థితిలో జీవించగలరు. అది గ్రుడ్జివానికి కుంటివాని సహకారం వంటిది. 
ఆ విధంగా కుంటివానికి కొలు, (గ్రుడ్డివానికి కన్ను లభించినట్ల వుతుంది. 

అసమానతవల్ల కలిగే కటుత్వాన్ని పరస్పరసనహకారభావన పోగొడుతుంది, 

మనదృష్టిలో వ్యక్తికి సమాజానికి మధ్యఉన్న సంబంధం, ఎన్న డూ 
(se) od 

ఘర్ష ణతో కూడిందికొదు. వ్య కృలందరిలోనూ ఒకే పరమసత్యం వ్యాపించి 

ఉన్నదన్న విషయాన్ని (గహించటంవల్ల కరిగే నొమరన్య సహకారాలవల్ల 

మాత్రమే అది ఏర్పడుతుంది. వ్యక్తి సంఘటితమై న నమాజవ్య క్షి త్వంలో 
ఒక సజీవమైన అవయవం వంటివాడు, వ్యక్తి-సమాజము, ఈరెండూ 
పరన్పరపూరకాలు; ఆవిధంగానే అవి రెండూ బలపడతాయి, [పయోజనాన్ని 
పొందుతాయి. 

“సాధనాలను సాధ్యాలుగా భావించటం పొరపాటు 

అంతరికమైన ఏకత్వ సమానక్వాలతో, అంపే ధర్మంతో 
అనుశాసితమై న, అచ్చమైన మానవతకు [వతివింబాలుగా వ్య క్రులను 

మలచటం తప్పనిసరియైన విషయం, వా _స్పవానికి ఒక పద్దతి సమంగా 

పనిచే సోందా లేక చెడిపోయిందా అనేది, ఆపని చేసే వ్యక్తుల మంచిచెడుల* పె 
ఆధారపడీ ఉంటుంది. అందుచేతనే సరియైన భావనతో (పేరితులై న వ్యక్తు కులు 
లేనప్పుడు (ప్రజాస్వామ్యం, ఒక తక్కువస్థాయిమనుష్యుల వ్యవహారంగా 

మారిపోతుంది. అంతేగాదు అల్లరిమూకల అధికారంగా దిగజారిపోతుంది. 
వ్యక్తి లో సద్గుణాలను నిర్మించేపని పూర్తిగా అశ్రద్ధచేస, సాధనాలై న 
సిద్దాంతాలను, వాదాలను సాధ్యాలుగా ావించటమే పాశ్చాత్యదేశాల్లో 

ప్రవచింపబడ్ల వివిధసిద్ధాంతాల విషాదపరిణామానికి కారణం. ఈ సిద్ధాంతాలు 

ఈ వాదాలు అనేవి, మానవజీవిశానికి నిండుతనం నమకూర్చే మంచి 
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సాధనాలు ఐతే కావచ్చును - చిన్నదై నా చాలా[ప్రముఖమైన ఈ సత్యాన్ని 
వారు గుర్తించలేదు. ఈ విధంగా సాధనాలనే సాధ్యాలుగా వారు పొరబడి 
నందువల్ల నే వారి జోస్యాలకు, ఆశలకు పూర్తిగా విరుద్దమైన ఫలితాలను 
వారి ప్రయత్నాలు కలుగజేశాయి. 

సాధనాలను సాధ్యంకన్న మిన్నగా భావించడం ఒక భ్రాంతి, దీనివల్ల 
కలిగిన తీ|వమై న సోంఘికసమస్యలతో ఈనాటికిగూడ, ప్రజాస్వామ్య దేశాలు 
సతమతమవుతున్నాయి. వారు రూపొందించిన (ప్రజాస్వామ్యం రెండు 

దోషాలకు దారితీసింది, ఒకటి ఆత్మ స్తుతి; రెండు వరనింద, ఇవి మానవుని 
మనస్సులోని (పశాంతతను విషపూరితంచేసి, సమాజంలోని వ్య కులమధ్య 

ఉండే పరస్పర సామరస్యాన్ని భగ్నంచే స్తాయి. ప్రజాస్వామ్యవ్యవస్స లో 
ఈరెండు దోషాలు ఎన్నికలనమయాలలో విచ్చలవిడిగా వినియౌగ 
పడుతున్నాయి. 

అందుచేతనే, మన జాతీయ సంప్రదాయంలో, పె పెెపెన కనిపించే 

(ప్రభుత్వ స్వరూపాన్ని గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోకుండా, వ్యకి 

నిర్మాణాన్నే మన పద్దతులన్నిటికీ మూలాధార గా - స్వీకరించాం. 

దానిపై నే, మన మనస్సులను లగ్నం చేశాం. గణతంత్ర రాజ్యంనుంచి 
రాచరికం వరకు గల అనేక పద్దతులను ఇచ్చట అవలంబించి చూచాం. 

చివరకు పాళ్చాత్య దేశాల్లో నిరకుంశత్వాన్ని పాదుకొలిపి రక్తం కాల్వలు 
గట్టి ౦చే విప్ర వాలకు దారితీసిన రాచరికమే ఇక్కడమాక్రం ప్ర” 

కారిగా, వేల ఏండ్లుగా కొనసాగి, మన సమాజంలోని వ్య కులంద._ 

శాంతి సౌభాగ్యాలను వర్షి ంచేదిగానూ, మానవజీవనంలోని |వతిరంగంలోనూ 
స్వచ్భాభావాన్ని నజీవంగా నిలిపిఊంచేదిగానూ, బహుళ [ప్రయోజనకారి 

గానూ వెలిసిందని మనకు. తెలుసు. 
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Il రాజకీయ ఆర్థిక సువ్యవస్థ 

వంన దేశం ఈనాడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను వరించింది. ఆయితే 

సామాన్య (ప్రజలకు సరెన విద్యావిజ్ఞానాలు కలిగినప్పుడే అది విజయవంత 

మవుతుంది. [ప్రజలు అక్షరాస్యులయినంతమా తాన [పయోజనం సిద్ధించదు. 

మన జాతీయ జీవితానికి సంబంధించిన రాజకీయ ఆర్థిక నూ కాల వంటి 

వివిధ విషయాలలో తమ పాత, బాధ్యతల గురించి "వారికి గు _ర్తింపు కలి 
గించాలి. 

నేటి వికృతులు 

అట్లి విజానం కలిగిన [ప్రజలు మాతమే సరెన (ప్రజాప్రతినిధుల 
రు se ర 

నెన్నుకోగలరు. అట్లాకాక విద్యావిహీనులు, అజ్ఞానులునై న (ప్రజలు, 

స్వార్దానికీ, సంకుచిత (ప్ర పయోజనాలకీ, నీచవ్యామోహాలకీ లోనై తేలికగా 

కొట్టుకుపోతారు. అట్టివారు సరైన ప్రతినిధుల నెన్నుకోలేరు. కాబట్టి 
మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చేవరకూ, |వజానీకం ఆ విషఫలితాన్ననుభవించక 

తప్పదు. అటువంటప్పుడు అసలు (ప్రజాస్వామ్యమే (ప్రయోజనకారి కాదనే 
నిరాశా నిస్పృహలు కలుగుతాయి, 
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నేడు |వతినిధుల నెన్నుకొనే పద్దతే ఒక విచిితంగా ఊంది. వ్యవ 
సాయమంసే ఏమి ఎరుగని ఒక వె ద్యుడో, న్యాయవాదో, మరొక కేవల 

రాజకీయవాదో (గామిణ నియోజకవర్గానికి |పతినిధిగా ఎన్నికవుతున్నాడు. 
ఓట్లు రాబట్టుకోవటంలో గల సమర్షత ఎన్ని కవటానికి అ రతగాఉఊంటోంది* 
లి యు థి యి 

గత మూడు దశాబ్దాలుగా ఎన్నికై ముందుకొ స్తున్నవారిని (ప్రజా ప్రతినిధు 

లనటంకన్న రాజకీయవాదులనటం నబబు. 

కొన్ని ఉదాహరణలు 

1065లో పాకిస్తాన్ యుద్దం జరుగుతున్న రోజుల్లో దిగ్భ్రాంతికర 

మైన ఒక సంఘటన జరిగింది. అవృట్లో సరిహద్దుల్లోని ఒక ఆనకట్ట 

నుండి నీటిని విడువలేదు కాబట్టి మన వై పున వున్న కాలువలు ఎండి 
పోయాయి. కానీ పాకీసాన్వై పు మాత్రం కాలువలు నిండుగా ప్రవహిస్తూనే 

ఉన్నాయి. రక్షణశాఖలోని ఒక ఉపమం తిని కలిసినప్పుడు, “ఏందుకు 

మన కాలువలకు నీరు వదలలేదు? నీరు లేకపోతే పంట లెండిపోయి, 
ఆహార ధాన్యాల కొటతతో దేశంలో (ప్రయత్నాలన్నీ కుంటువడతాయిగదా”" 

అన్నాను. “కాలువ నీటిమోద [పతిబింబాలవల్ల, శ|తువిమానాల దాడికి అవి 

తేలికగా గురవుతాయి” అని అయన సమాధానం చెప్పాడు, పాకీస్తాన్ 

వె పున ఉన్న కాలువలలో నీటి (ప్రవాహం ఉందని గుర్తు చేసి “దాని 

వలన, మనం ఊహాంచిన ఇబ్బంది వంటిది వారికి కలగదా” అనిఅడిగాను. 

అందుకు మంత్రిగారి వద్ద మారుమాట లేదు. కొద్ది దినముల తర్వాత ఒక 
సారి మరో పెద్ద మంత్రి తటస్థపడ్డప్పుడు, “మి ఊఉపవమంతి ఇచ్చిన 

వివరణ సరై నదేనా” అని అడిగాను. “అది కేవలం నిరాధార మైనదనీ ఆ 

ఊవమం తికి బొ త్రిగా ఏమి తెలియదనీ”, బదులు చెప్పాడు. 

ఈ విధంగానె ఆయా రంగాలలో కీలక పదవులను, దానితో ఏమి 

తెలియని [ప్రజాప్రతినిధులు స్వీకరించటం జరుగుతోంది. దానివలన విషయ 
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పరిజ్ఞానం కలిగిన సాంకేతిక నిపుణులు దిక్కుతోచని స్థితిలో వడి 
పోతున్నారు “పెవారి” ఆజ్ఞ లను అనునరించటమే వారి వనే. పోతోంది. 
నీహారులో వ వరదలు (ప్రతీ ఏడాదీ భీతావ హాస్థితిని స సృష్టి స్తు నుంటాయని అందరికీ 
తెలును కూడా! “రెలు మార్గాలపై వంశేన లెన్నుండాలి? ఎంత పొడు 
గుండాలనే నిర్ణయం చేసే సీప్పుడు, కొండల్లో పుట్టిన నదులు వరదలు 
సృష్టిస్తాయనే సత్యం పరిగణనలోకి వచ్చిందా? క అని వంతెనలు కట్టడంలో 
నిపుణుడైన ఒక రై ల్వే ఇంజనీరును అడిగాను, లేదని ఆయన. నిజం 
ఒప్పుకున్నాడు. అట్టి విషయాలలో నిపుణుల మాటల కంసే, సామాన్యంగా 

రాజకీయాలకో, మరే ఇతర విషయాలకో ప్రాధాన్యం ఉంటుందని ఆయన 

చెప్పాడు, 

ప్రాదేశికము - వృత్తి ప్రాత్తినిధ్యము 
ఈనాటి ఎన్నికల విధానంతో ఏర్పడే సెద్ద ఇబ్బంది ఇది ఒకటి. 

దీని నుంచి బయటపడటమెట్లా? జనాభా ప్రాతిపదికపై జరిగే భౌగోళిక 

మైన ఎన్నికల వదతి ఒకటీ నాడున్నది గదా. అలాగే వృ తిపరమెన-_ 
మ (ఇ అణ యా 

అంటే వివిధ వృతి వ్యాపారాల నుండి [పజాపపతినిధుల నెన్నుకొనే 
ren 2) 

రెండో పద్ధతి ఉంది. ఈ రెండో పద్దతిని దీనికి జోడించటం ఇందుకొక 

పరిష్కారమార్షం కాగలదు. వావసాయిక పజానమూహాోనికి ఒక వ్యవ 
Pa జ 

సాయికుడే వతినిధిగా ఉండాలి. ఇలాగే జాతీయ జీవనంలోని ముఖ్యమైన 
(పతి రంగం నుంచీ (పతినిధులుండాలన్నమాట. దీని ద్యారా కొంళ 

వర కైనా అవకతవకలను తగ్గించేందుకు వీలవుతుంది. అలాగే ఎన్నికై న 
ప్రతినిధివర్గం సమాజంలోని, అన్ని వృతులనూ అన్ని అవసరాలనూ 

కి అజాత 

(పతిబింబించగలుగుతుంది. 
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పంవాయతీయే పునాది 

ఈ పద్దతే |పొచీనకాలం నుంచీ మన దేళంలో వ్యవహారంలో 

ఉన్నది. మన సాంఘిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు [గొమవంచాయితీలే పునాది 

రాళ్ళుగా ఊంటూవచ్చాయి. ఈ వంచాయితులే ఎన్నికల పరిధిని పెంచు 

కుంటూపోయి, చిట్టచివరకు రాజులకు సలహా ఇచ్చే అష్ట ప్రధాన నమితి 

(ఎనిమిదిమంది మంతులు గలది) అనే సలహా మండలిని ఎన్నుకునేవి, 

ఈ వంచాయతులన్నీ వృ తి |పాఠినిధ్యం కలిగినవి. ఆనాటి |ప్రజాజీవితం 
అలాటి 

నేడున్నంత జటిలంగా లేదు. ఆ రోజులలో (పధానంగా నాలుగు వృ ర్తి 

కారుల సమూహాలుంటుండేవి. మొదటి వర్షం భొతిక, ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాల 

నధ్యయనం చేసి ప్రబోధిస్తూ ఊండేది. పరిపాలనా వ్యవస్థకు చెందినవారు 

రెండవ వర్షం. మూడవ వర్షం వ్యాపార సులు. నాలుగవ వర్షంలో వ్యవ 
౧ ౧ అలాని ళ్ 

సాయదారులు, వ్యావసాయిక వృత్తులకు చెందిన చేతిపనులవారూ, తది 

తరులూ ఊండేవారు. అడవుల్లో నివసించేవారుండేవారు: వేట వారివృ ర్తి. 

ఆ విధంగా అటవీసంపద జీవనాధారంగా ఉండే వదోవర్గం కూడా ఊండేది. 

ఈ ఐదో వర్గాన్ని “నిషాదులు” అనేవారు. ఈ ఐదువర్లాల (వతినిధులూ 

సమాజంరోని అందరి వ్రయోజనాలను కాపాడేవారు. 

పరిష్కార మార్గం 

ఈ రోజుల్లో పంచాయితీరాజ్ అనే నినాదం తరుచు వినవసోంది, 

కానీ దాని వదతంతా అస వ్య సంగా ఉంది. వృ తివరమె న పద్దతిని, 
ఆ ది కి అవాలి ముం య 

ముఠాతత్యం, కులతత్వాలు (తోసిరాజన్నాయి. కులతత్వాన్ని రెచ్చ 

గొటడం, బెదిరింపులూ, దాడులూ ఈ వ్యవస్థను నేడు నిర్ణయి సున్నాయి. 
ను అవే 

వృతి నె పుణ్యం గంగపాలై ౦ది. ఏది ఏమెనా నేడు ఇట్టిఅవకతవకలను 
బావి. లా యో మాలు 

సరిచేయాలి. [వతి రంగం నుంచీ, సద్భుద్ధి, సామాజిక వై త్రన్యమూ గల 

వ్య కృులనుకూడగట్టాలి. జాతీయ పునర్నిర్మాణానికి కావలసిన స్వచ్భమెన్క 
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సమర్థమైన (గ్రామీణ భూమికను ఏర్పరచటంలో ఇట్టి |ప్రతినిధుల |ప్రభా 

వాన్ని వాటిమోద పడేట్లు చేయాలి. పంచాయితీలకు ఏకగీవంగా ఎన్నిక 

జరగాలి, లేదా అసలు ఎన్నికలే కూడదు. ఈ నిర్ణయం చేసుకుంటే సరై న 

దిశలో ముందడ్రుగు వేసినవాళ్ళమవుతాం. నముచితంగా, [ప్రయోజనాత్మ 

కంగా ఈ మౌలిక స్థాయి రూపొందాలంపే, ఓటర్ల జాబితాలూ, ఎన్నికల 

నియమావ? వంటి వానిని తగురీతిగా సరిదిద్దాలి. ఇందుగ్గాను రాజ్యాంగాన్ని 

తగురీతిగా సరిదిద్దుకోవచ్చును. ఈ విధంగా చేస్తే వివిధ వర్గాల మధ్య 

పరస్పర సహకార భావన సెరుగుతుంది; వారి వారి అవసరాలకూ, 

ఆకాంక్షలకూ సామరస్యం కుదురుతుంది. అయితే ఈ మార్గం అంత 

సులువై నది కాదు; ఎన్నో అడ్డంకులు ఎమరవుతాయి. అయినా, [ప్రయో 

జనకరమైన ఫలితాలనిచ్చే అవకాశం ఊంది గాబట్టి, ఈనాటి వ్యవస్థలోని, 

విష పరిణామాలను తొలగించగలదు కాబట్టి అది అఆచరింవదగిన 

(పయోగమే. 

“-వదజాలానికి బానిసలమా ? 

జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను రూపొందించటంతో గూడా, కేవలం 

ధ నదృష్టికి (ప్రాధాన్యం ఇవ్వని సంప్రదాయం మనకున్నది. మనం అర్హ 

శాస్త్రాన్ని నీతిశాస్త్రము అన్నాం. ఈనాడు మనం రాజనీతి, ఆర్థికవిధానం 

వేరువేరని భావించుకుంటున్నాం.__ కానీ ప్రాచీన కాలంలో, నీతిశా స్త్రంలో 

ఈ రెండూ ఇమిడి ఉన్నాయి. 

ఈనాడు ఈ రెంటిలోనూ ఆర్థికవ్యవస్థ మాత్రమే మరింత ముఖ్యమై 

హోయింది. అంతేగాక, ఈ విషయంలో *“సమాజవాదమే" ఆదర్శ|పొయ 

మంటున్నారు. కానీ అనేక రకాల సమాజవాదాలుండటంచేత, దానియొక్క 

నిజస్వభావమేమిటో, స్వరూవమేమిటో తెలునుకోవటం దాదాపు అసంభవమై 

హోతశోంది. గిల్లు సోషలిజం, ఏనార్కిజం, సిండిక లిజం, కమ్యూనిజం 



రాజకీయ ఆర్థిక నువ్యవోని 49 
స “ 

వంటివన్నీ సమాజవాదం యొక్క వివిధ రూపాలు అంటున్నాం. ఏది 

ఎమైనా మనం అటువంటి మాటలకు మోజువడి వానికి ఊడిగం ఎందుకు 

చేయాలి? మన దేశానికి న్వతః సిద్దమైన ఆలోచనా సరళి నాధారం చేనుకుని 
మనం సరిక్రొ తగా [ప్రయత్నం (పారంభించటం ఉత్తమం. అయితే ఇతర 

ఆలోచనాధోరణులలో మనకుపకరించే వాటిని తప్పక స్వీకరించాలి. 

విపరీతమైన కేంద్రీకరణ వెఫల్యం 

ఆర్థికశ క్షి యొక్క వికేంద్రీకరణమే సమాజవాదంయొక్క మౌలిక 
సిద్ధాంతం. ఈ వికేం|దీకరణం, సమంజసంగా, సర్వసమంగా ఉండాలని 

సమాజవాదం (ప్రధానంగా (ప్రతిపాదిస్తుంది. అంతమేరకు భిన్నాభిిపాయం 

ఊండనక్కరలేదు. కానీ వికేందీకరణను అమలువరిచే అధికారం 

ఎవరిది? ఈ [ప్రశ్న ఉదయించగానే వానిలో విభేధాలు ఆరంభమవుతాయి. 

అట్టి నిర్వాహక వ్యవస్థ ఏది? వికేంద్రీకరణ అమలువరచాలంకే కేందీ 

కరణ తప్పనిసరి అనే ధోరణి ఈ రోజుల్లో [ప్రబలుతోంది. అనెకములై న 

ఆర్థికళ క్రి కేందాలకు బదులు ప్రభుత్వమొక్కకే తన చేతుల్లో అన్ని 

శక్తులనూ కేం ద్రీకరించుకోవాలనీ,_ రాజకీయమై నశ క్తి ఒక్క సే, ప్రభావ 

శాలియైన కేంద్రంగా రూపొందాలనీ, అది ఒక్కకే అన్నివిధాల ఉత్పత్తి 

సాధనాల మిద గుతాధిపత్యం కలిగి ఉండాలనే ధోరణులుగూడా బలవడు 

తున్నాయి. 

ఇటి పరిస్థితుల్లో, రాజకీయాధికారమే నర్వళ కిమంతమె, సమాజ 
యు ద మ 

మంతా రాజ్యాధిపతుల బానినత్వంలోకి దిగజారిపోతుంది. (ప్రభుత్వ దయా 

దాక్షిణ్య భిక్షల పరిమితిమేర కే (వజలకు అధికారం సనంక్రమినుంది. ఆ 

అధికారం ఎంత, ఎప్పుడు, ఎలా నం[కమింపచేయాబన్నదంతా కూడా 

వరిపాలకులే నిర్హయిస్తారు. సర్వన త్రాకమైన (ప్రభుత్వానికి తందానా, తానా 

అనటంతోనే [ప్రజలు సంత్భ పి చెందాలి. లు 
అణాల 
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ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ దిశలో విదేశాల్లో కొనసాగిన వివిధ 
[ప్రయోగాలు విజయవంతంకాలేకపోయాయి. ఈ |వయోగాల మొదటిఊపులో 
వారు, ఎవరింటిలో వారు వంటా, వార్పు వడ్డన మానేసారు. వాడకంతకు 
ఒరే వంటిల్లనే పధకాన్ని రూపొందించేంతవరకూ వెళ్ళారు. పిల్లలుగూడా, 

(పజాసమూహానిశకే చెందినవారనీ, వేరువేరు తల్లి దండ్రులకు చెందినవారు 
కాదనే అభి[పాయంలో గూడా వారు [పయోగాలు చేసారు. పసివాళ్ళ 

పెంపకం, పోషణ మూకుమ్మడిగా సాగించారు. నిర్ణిత సమయాల్లో 

తల్లి వెళ్ళి తన బిడ్డకు స్తన్యం ఇచ్చివసూ ఉంటుంది. అయితే అంత 
తక్కువ వ్యవధిలో, ఆ మందలో, తల్లికి తన బిడ్డే తనకు దొరుకుతుందనే 
నమ్మకం, అట్టి అవసరం కూడా లేదు. తనకు ఏ బిడ్డ దొరికితే వారికే 
తాను పాలిచ్చి వచ్చివేయగలుగుతుంది అంతే. 

అయితే, ఇట్టి ప్రయోగాల్ని జరిపిన తర్వాత, తమ కెదురైన 

దారుణానుభవాలనుబట్లి, మనిషి ఒక యం;తం కాదని వారు తెలిసికోవటం 

[పారంభించారు. పతి వ్యక్తీ, స్వంత లక్షణాలూ, అభిరుచులూ, మోజులూ 

కలిగి వుంటాడు. మానవ జీవితంలోని ఈ మౌొలికాంొన్ని విస్మరించి 

నప్పుడు, అందర్నీ ఒక నిర్తీవమై న యం(తంలోని భాగాలవలే పరిగణించ 
వలసివచ్చింది. అప్పుడు అసంతృ ప్రి పెరిగింది. సంఘర్ష ణలు ఆరంభ 

మయ్యాయి; సామర్థ్యం దిగజారిపోయింది. తత్ఫలితంగా, అట్టి ప్రయో 

గాలను వారు మానివేయవలసివచ్చింది. ఇలా [కొత్త పద్దతులను కనుక్కో 
వాలనే వారి భావనకూ, వారు చేసిన ఈ |పయోగాలకూ వారిని మనం అభి 
నందించవచ్చు. సందేహించక్క గ్రేదు. కానీ మనం కూడా అదే రకమైన 
వ్యర్థ (ప్రయోగాలలో, నిమగ్నం కావాలని భావింపనక్క_ర లేదు! 

ధర్మకతృత్వం అక్కరకు వచ్చేనా ? 

అర్ధశక్త్ యొక్క సమ్యగ్వికేందీకరణ అమల్లోకి రావటానికి 
అవసరమై న మౌలిక సిద్ధాంతం గురించి ఇప్పుడాలోచిద్దాం. ఈ ఆలోచించే 

౧ 
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అష ₹ అ అట లారీ wt ఈర త టప్పుడు, మన పూర్వీకుల ఆలోచనలతో మన స్వంత ఆతోచనలను మేళ 

విద్దాం, ఈ దేశం యొక, జీవనతత, సిెం్రచదాయాల కనుగుణంగా 
అ లో ణి అటి ల మహాత్మా గాంధీ ధర్ముక _ర్రత్వ సిద్దాంతమ దానిని దరిపొదించారు.. ఆ ధి 

సిద్ధాంతంలో ఉత శ్రి రషూలనే ురోణ రంంటుదడిదు, సాధ్యమయినంత 

ఎక్కువగా ఉత్స శ్రెని సాధించాలనే _పేరోణ కలుగు కంది. కానీ ఆ 
సంపద కంతకూ తనను (ప్రభువుగా భావించుకోకూడడు? అది మౌలికంగా 

సమాజానికి చెందినదే. సమాజసేవలో సద్వినియోగం అయేటు చేయటానికి 
sn) 

మాతమే ఆ ఆ_స్తికంతా తానొక ధర్మోక్ రోసని భావించుకోవాలి. | 
0 

nee 

ఇది మన (ప్రాచీన హిందూ భావనకు సన్నిహితామే, అందుకు 
సందేహం లేదు. కానీ దీనిలో ఒక పెద్ది ఇట్బంది ఉంది. తనకు కలిసి 
రానిచోట. కూడా, తన శ పక్రియ క్రులను ఏకోన్నుఖం చేని వనిచేసేటువ ౦టి 
పదతి ఆధునిక కాలంలో "కరవై పోయింది. మానవుని మనను ఇంతగా 
వికృతమై పోయింది. ఈ అంశాన్ని మనం దాషీతో ఊంచుకోవాలి, “తై 
ఆదాయం పన్ను విషయమే ఆలోచిద్దాం. ఆత? ధికొదాయిం రిలిగిగవారిత్రో 
ఒక వ్యకి కి నూటికి రెండున్నర ఈాపాయెలు మాత్రమే మిగుల్చుకోగలుగు 

తొడు. మిగిలినదంతా పన్నుగా చెరించాల్చిందే. ఆటు టువంటవాడు ఒకో 
ఉత్ప త్రిదారుడు, తాను అంత ఎక్కువగా ఉత్ప త చేయటం వలన ఉన 
యోగం లేదనీ, దానికన్న చాలా తిక్కువ ఉత్వ శ్రిచే లు స్తేగే తనకు చాలా 
మిగు ల్పుందనీ భావించటం సహజం. కాబటై అతడు తరు;_ద (శవ 
పడతాడు, లేదా పనినైనా ఎగవేసాడు, ముని చేశంలోనే కాదులన్ని చో ట్రా 
ఇదే అనుభవం. 

ఫ్ర + ~ | 4 + అగో ॥ డరేకంగా, వర్ు అర్ బందినఉదాహారణ ఎట వి w 
అష అల్ల అల" ~~ ళ్ | గ « ౪ # 
ప్రసిద్ధం. రెండది (వ్రవంచ యుడొం అరం ఆ అశ రికదువత దాదాప 

సో శ 
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గించారు? తత్ఫలితంగా అత్యధిక మైన ఆర్థికాభివృద్ధి అచట జరిగింది. 

పిమ్మట సంపదను చక్కగా వికేంద్రీకరించే వ్యవసను రూపొందించారు 
(టి 

దీనివల ఆ దేశంలో ఆరికవ్యవస నుస్లిరమె ముందడుగు వేసిందని తెలు 
ర 0 థి ధి ఆఅా 

సోంది. |ప్రపంచవ్యా పంగా ఉన్న పరి శ్రమల్లోనూ ఇదే అనుభవం. తగిన 

(ప్రతిఫలం తమకు లభించటం లేదని తెలియగానే పని చేయాలనే (పేరే 

కార్మికులలో దూరమవుతుంది. 

మధ్యే మార్గం 

ఇటు ఉత్ప త్రీ తగ్గకూడదు, అటు సంపద యొక్క వికేంద్రీకరణా 
సరిగా కొనసాగాలి. అందుకు తగిన మధ్యేమార్షాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. 

దీనికోసం వ్య_క్షిపె కొన్ని అదుపులుంచాలి. అతని సంకుచిత వ్యక్తిగత 

స్వాతం త్యభావన, విశాల సమాజ హితాన్ని భగ్నం చేసేదిగా ఉండరాదు. 

తనలాగానే ఇతరులు గూడా, సమానావకొశాలు కలిగి సుఖసమృద్ధులతో 

భౌతిక జీవనాన్ని కొనసాగించగలగాలి. దీని దృష్ట్యా ఒక వ్యక్తి, సంపా 

దించుకొనే స్వేచ్చ, కూడబెశే స్వేచ్చ కొన్ని పరిమితులకు లోనె ఉండాలి. 
లు 0 యా 

ఈ విషయానికనుగుణంగా వ్యక్తి మనస్సును మలచటానికి హిందూ 

దృక్పథంలోని విశిష్టత దోహదం చే స్తుంది. ఆనందం యొక్క అసలు 

తత్వం గురించి అతనికి బోధ జరుగుతుంది. అతని ఆదర్శం కేవలం 

భౌతిక సుఖాలనుభవించటం కాదు. అది ఆతనికి శాశ్వతానందాన్నివ్వలేదు. 

భౌతిక వ స్తువులయైన ఆధారపడిగాక తనను గురించి తాను గంభీరంగా ఆలో 

చించుకొని అంతూ అవధీ లేని శాశ్వతానంద సాగరంలో అతడు ఓలలాడు 

తాడు. అప్పుడే అతడు తన చుట్టూ ఉన్నవారంతా తనలాగానే ఒకే 

వై తన్యంయొక (పతి రూపాలనీ, తన కృషి ఫలితాన్ని, తనలాగే 

వారందరూ అనుభవించడగినవాశేనని ఆతడు గు ర్తించగలుగుతాడు. 
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ఈ విధమైన జీవన దృక్పథం వలననే ఒక సమన్వయకారకమెన 
మధ్యేమార్గం లభి స్తుంది, ఉన అవసరాలూ, కుటుంచావసరాలూ, 'తీర 

టానికీ, బాధ్యతలు నిర్వ ర్తించటానికీ, అవసరమై నంతమేరకు ఆతనికి 

ఆ సిహక్కు హామో ఇవ్వాలి. (అయితే వ్యక్తిగత ఆదాయంపె పరిమితి 

గూడా దీనితో ముడివడి ఉండాలి) అంసే, ఒక పరిమితమయిన స్థాయి 

వరకూ, తన సుఖానుభవానికీ, వాంఛలు తీర్చుకోవటానికీ అవకాశం 

ఉండాలి. దాంతోబాటు సమాజంలోని ఇతర సభ్యులయొక్క అవసరాలను 

తీర్చేందుకు అతడు సమకూర్చవలసిన దానిని గూడా నిర్తేశించటం జరగాలి. | 

విజయానికాధారం 

ఏమై నప్పటికీ, ఈ పద్ధతి విజయవంతం కావాలంఘే, ముందుగా 

మనిషి స్వభావాన్ని సరిదిద్దటం అవసరం. జీవనతత్వాన్ని గురించినసరై న 

అవగాహన వారిలో కలిగించాలి. వారు స్వార్ధమే వరమార్గంగా గల తమ 
వేడుకలను అదుపు చేసుకొని, తోటిజీవుల యొక్క సుఖదుఃఖాలలో 
తాదాత్మ్యం చెందగలగాలి. సర్వతోముఖమైన జాతీయ సమృద్ధికీ, వికా 

సొనికీ, అవసరమైన సమరనతా, సమన్వయాలనూ పరస్పర సహకార 

కృషినీ, నిర్మించగల ఒకే ఒక సాధనం ఆత్మానుశాననం. దానిని ప్రజలలో 

కలిగించాలి. ఆ విధంగా తమ జీవిత పరమలక్ష్యం గురించిన సరైన అవ 

గాహనతోబాటు, సమస్త సమాజంవట్ల (పేమానుబంధ౦ కలిగి, ఆత్మాను 

శాసనంతో కూడిన వ్య క్రులతో నిండిన, సాంఘిక వ్యవస్తను నిర్మాణం 
థి 

చేయాలి. అదే ఈ భారతమాత సంతానంతో (పతి ఒక్కంరి బాధ్యత. 



ప్ రాష్ట్రియ అంతరాత్త ఆహ్వానం 

మనదృష్టిలో “హిందూరాష్ట్రం" అంకే ఒక రాజకీయహాకు,_ల 

ఆర్థిక హక్కుల రాశిమాత్రం కాదు. అది ముఖ్యంగా నాంన్క్బృతిక మై నది. 

(పపాచీనములై న మన సాంస్కతికమూల్యాలు దానికి (పాణంపోశాయి, 

అట్టి మన సాంస్కృతిక భావనలకు పటిష్టమై న నూతనచై తన్యాన్ని తిరిగి 

కల్చిస్టే అది మనలో నిజమైన రాష్ట్రీయజీవనదృష్టిని కలిగిస్తుంది. అదే 
ఈనాడు మనజాతి ఎదుర్కొనే అనేకసమస్యలను పరిష్కరించుకొ నేందుకు 

మనంచే స్తున్న ప్రయత్నాలు నఫలం అయ్యేందుకు మార్గం చూపెడుతుంది. 

కానీ, ఈరోజుల్లో సంస్పృతిలో నూతనచై తన్యాన్ని నింవటమనగానే 
అదివెనక్కి నడవడమనీ “ ప్రతి క్రియాత్మక "మనీ తరచు ముదదవేస్తున్నారు. 

(పోతకాలపు దురభి[పాయాలనుగాని, మూఢవిశ్వాసొలనుగాని, నమాజు 

వ్యతిరేకాలై న ఆచారాలనుగాని పునరుద్ధరించడం “పతి కియాత్మకం” 

అనిపించుకోవచ్చు. అట్టి ప్రయత్నం సమాజాన్ని శిలాజంగా (ఫాసిల్) చేసి 

వేస్తుంది. కాని ఒకదివ్యత్వాన్ని సమకూర్చే శాశ్వతాలై న జీవన మూల్యాలను 

నూతనవై తన్యంతో నింపటం ఎన్నటికీ (ప్రతి (క్రియాత్మక కార్యం కానేరదు, 

అది |ప్రాచీనకాలాని కి చెందిఉన్నంత మాత్రాన దానిని ప్రతికియాత్మకంగా 
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లేదన్నా, సత్యం లేకుండాపోదు 

నిర్వచనానికి అందకపోయినా, మన సంస్కృతి మన జీవనంలోని 
అన్నిరంగాల పైనా తన చెరగనిముద్ర వేసింది. సంస్కృతి వాటిలో 
ఆవిష్క_రింవబడుతుంది. వాటిలో సంస్కృతియొక్క తత్త్వాన్ని మనం 
గుర్తించవచ్చు. 

పండిత  జవహర్తాల్నెహూ జీవితంలో దీనికొక ఉదాహరణ 
లభి స్తుంది, డీవననమన్యలిన్ని ంటియెడ, వారిది ప్రధానంగా భౌతికద్భష్టి, 

దేవుడు, మతం, ఆత్మ, పునర్గన్మ మొదలై న విషయాలన్నీ వారి దృష్టిలో 
అర్హర హితాలు. వె వై ద్యంకోనం వారు భార్యను విదేశాలకు తీసికొనివెగ్యారు. 

దురదృషవకా త్తు ఆమె అక్క_డే చనిపోయింది. మన సం ప్రదాయ వకారమే 

ఆమెళరీరం దహనం చేశారు. పాతిెట్రలేదు. ఆ దేహం గుప్పెడు బూడిదగా 

మారిపోయింది. దాన్ని ఏంచేయాలి? ఒక అజ్లే యవాది “ఇది కేవలం బూడిద, 

పొలాలలో ఎరువుగా ఉపయోగించటమొక్క పే దీనికి సద్వినియోగం” అని 
తప్పనిసరిగా అనాలి. భౌతికవాదం [ప్రకారం వట్టి బూడిదనుగురించి ఆతోచిం 
చటంళో అర్థం ఏమాత్రం లేదు. “నీవు మట్టివి. మళ్లీ మట్టిలోనే కలుసావు” 
అనిమా త్రం చెప్పవచ్చు. అంతే. నెహూవండితుని మనన్సులో "శ్రీవ 
సంఘ రణ చెలరేగింది. ఆ దూరదేశంలో ఆ బూడిదను పార బోః స్కి తిరిగి 

రమ్మని వారిలోని అజ్లే యవాది (ఎగ్నా స్టిక్ ) చెప్పుతుంతే వారిలోని 
పురాతన హిందూర కం, తమ (ప్రియభార్యయొక్క- వవిత్రావశేషాలను 
తీసుకొనివచ్చి గంగామాత గర్భంలో కలుపుమని చెప్పింది. చివరకు 
పురాతనసంస్తారాలే జయించాయి. బూడిదను మన దేశానికి తీసికొనివచ్చారు. 
గంగాయమునలు, అంతర్వాహినియైన సరస్వతీ నది-వీటి పవిత్ర సంగమ 
స్థానమైన ప్రయాగలో ఆ చితాభస్మాన్ని కలిపారు. తమ బుద్ది, ఆధునిక 
విద్యాభ్యాసం, శిక్షణ ఎదురుతిరిగినా, తమలోని అనిర్వచనీయళ క్రి ఏదో 
ఆ భస్మాన్ని (తివేణీ సంగమంలో కలుపుమని ఒ _త్తిడిచేసింది అని ఆతర్వాత 
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ము [దవేయటం బుద్ధిహీనతను సూచి స్తుందేగాని వేరు కాదు. మన 

సంస్కృతిని నవవై తన్యభరితంగా చేయటమం సే వేలకొలది సంవత్స 

రాలుగా మన రాష్ట్రీయజీవనాన్ని వికసింవజేసి అమరంగా నిలిపిన ఆయా 
శాశ్వత జీవనలక్ష్యాలను అనుష్పించడమే అని మన భావన, 

నిర్వచనానికందని సుందరభావన 

“హిందూ సంస్కృతిని ఎట్లా నిర్వచిసారు ? అని అప్పుడప్పుడు 

కొందరు పళశ్నిస్తుంటారు. దాన్ని మనం నిర్వచించ లేకపోవచ్చును కాని 

అనుభవించగలం. తామ, నిర్వచించలేరు కాబట్టి, దాని అ స్పిత్వాన్నె 

పూర్తిగా నిరాకరిసారు కొందరు. “మనం నిర్వచించలేని వ స్తువువలన 

మనకు (ప్రయోజనమేమిటి ? ” అని వా రంటారు. కాని ఈ వాదన తర్కానికి 

నిలబడుతుందా ? ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. వె ద్యశాస్త్రం యావత్తూ (పాణ 

సంరక్షణకోసమే అభివృద్ది చెందింది. ఐనా అత్యంత నవీన శా స్త్రజ్ఞులుకూడా 

“పొణం' అంసే ఏమిటో నిర్వచించలేకపోతున్నారు. అంతమా (తాన 

వై ద్యశాస్త్రంయొక్క ఉపయోగానికి ఆటంకం ఏమిలేదు, (ప్రాణంయొక్క_ 

దాహ్యవ్య_క్తీకరణ, మానవుని పె దాని |(ప్రభావం-_ఈ రెండు దానియొక్క 

అస్తిత్వాన్ని విశ్వసించడానికి చాలును, 

అదేవిధంగా మన ఆలోచనలు, మన ఆదర్శాలు, మన ఆకాంక్షలు 

అనేవి ఒక నిర్వచనరూపంగాను, గణితశాస్త్రంలోని ఒక నూ[త్రం మాదిరిగాను 

(పవచించడానికి సాధ్యంకానివై నా, తమ ప్రత్యేక వాస్తవిక అస్తిత్వాన్ని 

కలిగిఊన్నాయి. మానవ జీవితంలో అవి కీలకపాతను నిర్వహిసూనే 

ఊన్నాయి. నిజానికి అంచనా వేయటానికి, నిర్వచించటానికి, సాధ్యమయ్యే 

విషయాలకన్న ఎక్కువగా ఇటువంటి సూక్ష్మాంశాలే ఒక మనిషితో నిజమైన 

వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొంది స్తున్నాయి. pe 
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ఒకప్పుడు పండిత ఎ హు ా చెప్పారు. ఇది సంస్కారం; మన నంన, గ్రాబ్రత 

వేసిన ముద. 

నంస్కృతియొక్క అట్టి ఆవిష్కారాలు మన జాతీయజీవనంలో 
ఎక్కడెక్కడ కనిపి స్తున్నాయి ? 

ప్రత్యక్ష దై వం 
విశ్వమంతటా వ్యాపించియున్న నరమసనర్యాన్ని దానికి ఏరు 

పెట్టినా సరే_సాక్షాత,_రించుకోవాలనే ఆకాంక్ష వాటిలో మొదటిది, మొరిక 

మైనది. చిన్న మాటల్లో చెప్పొాలంే “భిగవరత్సా కా బాతౌ_రం పొందడమే" 

అది. అయితే ఆ దేవ వెరి గాడున్నాడు ? ఖో ఆయనను తెలుసుకోవడం ఎ ఎట్లా / 

ఆయన ఎట్లాఊంటాదు 2? ఆయనయొక్క ఓ ఆ కృరినిబట్లి, ఏ గుడణాలనుబ టి 
ట రు 

ఆయన ౩ పై మనను అగ్నంచేసి, ఆయనను మనం సాక్లాత గ్రారిరి ంచురోగలం ₹ 

hors. 
ఇకపోతే ఇచట అనేక ఆరాధనామార్షాలు వికనించాంం. దాని వికారం 
(ప్రజలు దేవాలయాలకు పోయు అక్కడి విగహోలను నర a _దంతుడై న 

పరమేశ్వరుని (వలీకలుగా భావించి వాటి తమ యన సు లను బగ్నం 

చేస్తుంటారు. కొని, బి వై తన్యంతో ఉప్పొంగే మనకు ఇవన్నీ సంత ర 

కలిగించవు. మనకు (వత్యక్షడై దం కోవాలి, వింటూ కూర్చుని నమాధానసం 

ఆయన 'నిరాకారుడు, నిరుయిడు, ఇల్యాదివివరాలన్నీ మనరిం ప్ర పల్ల 
41 

చెప్పని భగవంతునివల వయోజనమేమిటి ? “ భరుంన వ్య గ mer cM 
అనామాన్యమె న యోగ్యతలను కరిగి అన్నవు తు తవ ఇచశరొతో ఈ స్ ( th 9 

విగహోలు విచారించవు, సుతోషించివు, వధ భావాల్ని వ్య బస్తర్ కించివు. 
సామాన్యమానవులంవరికీ విగహాలనేవి ధిగవంతనియొక్క ఏ తిన 

adore, 
రహితాళ న (పతీకలు య్ (రమే. అందుచేత, మనలను ౮ రొర్వ్యాదర ణు యంతు 

నిమగ్ను లను చేసి, మన వ్య త్వంలో ఇమిడియిున్న శః సామర్యాలను 
ళు 
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అందుచేతనే మనపూర్వికులు “మనప్రజలే మనభగవంతుడు అని 

(ప్రకటించారు. మానవడాతికి జ్రానపబోధంచేసిన ఉఊ_త్తమగురువులలో 

ఒకడై న (శ్రీ రామకృష్ణపర మహంస “మానవుణ్ణి సేవించు అని అన్నారు, 

వారియొక్క అత్యుత్తమ శిష్యుడై న వివేకానందుడుకూడా అదే విషయం 

మరింతగా నొక్కివక్కాణించాడు. మానవుడు అంటి “మానవజాతి” మొ త్తం 

అన్నభావన చాలా 'పెద్దవిషయం; దాన్నిమనం క్త ండ్రారా చూచి అనుభవించగల 

ఒకే ఒక స్థూల ఆకలిగా తేలికగొ అర్థంచేసికో వటం చాలాకష్టం, అందు 

చేతనే మూనవసమాజం అంతకూ య. యాలని కృషి ప్రారంభించిన 

అనేకమంది జీవితాలు చివరకు జడాలుగౌ, నిషి_9యాలుగా పరిణమించాయి, 

కాబిమే మన పూర్వికులు మానవుని మనస్సుయొక్క, ఆలోచనలయొక్క 
అవదుల నరంచేసుకొని, మానవతాభావం మంచిదేకొని, ఒకడు ఆ స్థాయికి 

చేరాలి అం తాను అర్ధంచేసుకొని అనుభవించి 'సేవించగలిగిన హ్ 

పరిధులకు పరిమితం కావలి అని అన్నారు. హిందూసమాజమే సర నక్కి 

మంతుడగు పర మేశ్వరునియొక్క అభివ్య క్రమైన విరాట్బ్వరూపం అని 
వారన్నారు. వారు “హిందు అనే పదాన్ని " ఉపయోగించకపోయినవ్పటతికీ 
పురుషనూ కంలో వారుచేనిన సర్వళ క్రి మంతుడగు పర మేళశ్వరుని వర్ణనలలో 

సూర్యచంద్రులు అతని కండ్రుగాను, ఆకాశం నక్షతాలు ఆతని నాభినుండి 

ఉత్పన్నమై నవిగాను చెప్పబడినవి. 

[బాహ్మణో2న్య యుఖయానీత్ బాహూ రాజన్య? కృతః 

ఉరూ తదన్య యదె రర? వద్భ్యాం కాదో అజాయత 4 

((దాహ్మణుడు అతని శిరస్సు, కతియుడు అశని చేతులు, వైశ్యులు 

తొడలు, బ్నాదులు పాదములు. ఈవిధమైన చాతుర్వర్ణ్యవ్యవస్థ కలిగిన 

వజాసీకం, అందే ఈ హిందూసమాజమే = మన భగవంతుడని దీని “అర్థం 

నిజమైన 'సెవాభావం 

సమాజంలోనే 'భగవంతునిచూచే (శ్రేష్టమైన ఈ దృష్టియే మన రా ష్ట్ర 
యతలోని మూలత త్వం. ఇది మన భావనయందంతటా “వ్యాపించి మన 
సాంస్కృతిక వారసక్వంలోని అనేక విశిష్టభావనలకు జన్మనిచ్చింది. 
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ఈదృష్టియే సమాజంలోని (వతివ్య కిని సమష్టిలోని ఒక అంశంగా 

మనం భావించేట్టుచే స్తోంది. అందుచేతనే మనద్భృష్టిలో వ్య కులందరూ సమా 

నముగా పవిత్రమై నవారే, మనం సేవించదగినవారే. కాబట్టి వారిమధ్య 
వ్యత్యాసంచూ పే తలంపు నింద్యమవుతోంది. ఈవిధంగా సమాజ సేవాభావం 

దివ్యమై న భగవత్సేవాభావనగా మనసంస్కృృతిలో మలచబడింది. 

మనచుట్టూ అనేక లక్షల మానవులు ఆకటితో అలమటిస్తూ దిక్షు లేక్ష 

(బ్రతకటానికి కావలసిన కనీనపు సదుపాయాలై నా లేకుండా ఉన్నారు. వారి 
దుఃఖమయ జీవితగాథలు, రాతిగుండెలనుకూడా కరిగించివేస్తాయి. సాక్షాత్తూ 

భగవంతుడే నిరుపేదల, నిరాశయుల, వ్యధితుల రూపొలు దాల్చి వచ్చాడు. 

ఎందుకొరకు ? ఆయనకు ఏదై నా కావాలా ? తనను సేవించేందుకై మనకొక 

అవకాశమియ్యడానికి ఆయన ఆ యా రూపాల్లో వస్తాడు. అట్టి వ్య క్తులనే 
శ్రీ రామకృష్ణపరమహంస “దరిద్ర నారాయణులు” అని అన్నారు. 

ఒకసారి మన జీవితం ఇట్టి నిజమైన సేవాభావంతో నిండితే మన 

యొక. వ్యక్తిగత, సాంసారిక సంపదలు-ఎంత అధికంగా ఉన్నాసరే. 

నిజానికి అవి మనకు చెందినవి కావు అనే భావన మనలో కలుగుతుంది. 

అవన్నీ సమాజరూపంగా ఉన్న సర్వేశ్వరుణ్ణీ పూజించేందుకు ఉపకరణాలు 

మాత్రమే అని తోస్తుంది. అప్పుడు మన జీవితమంతా సమాజ సేవకు 

అంకిత మొతుంది. 

ఈకానవాన్య మిదం నర్వాం యత్కించ జగతాం జగత్ 

తేన త్యక్రేన భుంజీఢడా* మూగ్చధఎ కన్యున్వాద్ ధనమ్ ౫ 

(ఈ సృష్టి యందంతటా ఈశ్వరుడు వ్యాపించియున్నాడు. అతడు నీక్రైవదలిన 

దానిని అతనికి నైవేద్యము చేసిన అనంకరం అనుభవించు. ఇతరులకు 

చెందిన సంవదను దోచుకోవద్దు. ) 

అలీ టొ అల్ ళో అని ఉఊపనిష త్తులు చెప్పుతున్నాయి. 
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కాబట్టి మనం అధికాధికంగా భౌొతికసంపదను సాధిద్దాం, అప్పుడే 

సమాజంలో ఊన్న పరమేశ్వరుని మనం మరింత ఉ త్రమంగా సేవించ 

గలం, నీలోని సేవాన క్తిని దెబ్బతినకుండా నిలిపి ఉంచేందుకు ఎంతసంపద 

అవసర మో అంతన్వల్పసంపదనే నీవు నీసంపాదన మొ _తంలోనుండి 

నీకొరకు వాడుకోవాలి. అంతకన్నా అధికసంపదను నీవు కోరినా, , సీస్వార్థానికి 

ఉపయోగించుకున్నా అది సమాజాన్ని దోచుకోవటమే అవుతుంది, మనువు 

ఇట్లా అన్నాడు థి 

యావత్ (భియేత జఠరం తావత్ న్వత్వం హి దేహినాం 

అధికం యో౭భిమయన్యేత న స్తేనో దండ మర్హతి 4 

(చేహధారణకొరకు ఎంత అవసరమో, ఆంతమ్మాతమే స్వీకరించు. 

అంతకన్న ఎక్కువ స్వీకరించటం దొంగతనమొతుంది; అది దండనార్త ర్హ౦.) 

ఈ విధంగా మనం సమాజానికి ధర్మక_ర్తలం మాత్రమే. నిజమైన 

ధర్మకర్తలుగా మనం రూపొందినపుడే నమాజాన్ని ఊ త్తమరీతిలో సేవించ 

గలం. ఇట్టి విసద్ధమైన సేవాభావం అహంకారానికిగాని, ఆత్మ స్తుతికిగాని 

అవకాశమివ్యదు. 

అదికారం కాదు--క ర్రవ్యం 

ఈనాడు ప్రతిచోటా హక్కుల గురించి గోలపెట్టడం మనం 

వింటూఊన్నా౦. మన రాజకీయపక్షాలన్నీగూడా పదేపదే [ప్రజల హక్కులను 

గురించి మాట్లాడుతూ వారిలో అహంకారాన్ని రెచ గొడుతున్నాయి. వీధులను 

గురించి, నిస్వార్థ “సీవాభావన గురించి నొక్కిచెప్పడం ఎక్క_డా జరగటం 

లేదు. అహంకార పూరితమై, అధికారవాంఛలతో నిండిన వాతావరణంలో 

సమాజానికి ఆత్మయైన పరస్పర సహకారభావన జీవించజాలదు. అందుకనే 

గురు శిష్యుల మధ్యగాని, కార్మికులకు పరిశ్రమల యజమానులకు మధ్య 

గాని, సమాజంలోని ఇటువంటి అనేక అంగాంగాల మధ్య వివిధాల్టైన 



రామీయి అంతరాత్మ అహ్వానం 57. 
@ 

నంఘర్థణలు మనం చూస్తున్నాం. మన సాంస్కృతిక దృష్టిని సరిగా 
( 

అలవరచుకోవడంవల్ల మాత్రమే నిజమై న సహకారభావన, క ర్తవ్యజ్లానాలు 

మన జాతీయజీవనంలో మరల నెలకొంటాయి. 

ఇం[దధనన్సు మన సంస్కృతి 

నేటికీ ప్రపంచంలో మరెవ్వరూ అధిరోహించడాని కాళించని 

“ఏకం నట్ వివా మవాాధా వదంతి” 

(సత్యమొక్క_ పే, పండితులు దాన్ని ఆనేకవిధములుగా చెప్పుతారు) 

అనే భావన మన సంస్కృతియొక్క హిమవంతుని వలె మహోన్నత మై న 

మరొక దృష్టిని వ్య క్రీకరి స్తోంది. ఇట్టి చక్కని భావనను [ప్రకటించేటందుకు 

ఆంగ్లంలో సరియైన పదజాలం లేదు. 'ఇట్టీభావనను వ్య క్తంచే సేందుకు తరచు 

ఆంగ్లంలో ఉపయోగించే సహిష్టుత అనే వదం చాల అల్బమై నది; బాధను 

భరించకలిగి ఉండడం అనేదానికి ఇది మారుపేరు. ఈ మాటలో ఒక 

విధమైన అహంకారం ఇమిడిఊంది. ఇతరుల దృక్పథాలవట్ల ఏ విధమైన 

సేమగాని, గౌరవంగాని లేకుండా, కేవలం వాటిని సహించే ఉద్దేశ్యం 

మాత్రమే ఇందున్నది. ఇతరుల విశ్వాసాలను, దృక్పథాలను గౌరవించడమే 

గాకుండా ఒకే సత్యాన్ని చేరే అనేక మార్గాల్లో అవీ ఉన్నాయి అని స్వీక 

రించటం, విశ్వుసించటం మనం నేర్చుకొన్నాం. 

తలో (పక్కనుండి పర్వతళిఖరంచైకి ఎక్కుతున్న వ్యక్తులు 

ఎవరికి వారు ఆ పర్యతాన్నిగూర్చి చేసిన విభిన్న వర్ణనలవంటిది ఈవిషయం. 

ఒకడు ఆ పర్వతాన్ని పెద్ద బండరాయి అనీ, వేరొకడు అంతా అడవేగాని 

రాళ్ళు లేవు అనీ, ఇంకొకడు  ఫొదలతో నిండిఉన్న దనీ ఇట్లాగే అనవచ్చు. 

వారిలో |పతిఒక్క-_డు చెప్పినది నిజమే కాని అది అసంపూర్ణం. అటువంటి 

ఆనేక పాకికవర్ణనలను జోడించి చూచినప్పుడు ఆ పర్వతముయొక్కం . 
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నంపూరమె న, నిష్తష్మయన స్వరూపవర్తన మనము లభి స్తుంది. ఒకటిలో ' 
౯౧ అలర 

సగంగాని, మూడవవంతుగాని దానిలో భిన్నం అవుతుంది. అటువంటి 

భిన్నాంకాలన్నిటినీ రూడితే మన కొక పూరాంకం లభి స్తుంది. 

అస్త వ్యక్తు కులు ఎంత అనంపూర్తులై లె నప్పటికీ, అట్టవారినందరిని 

సమషిలో చేరినపుడు అది ఒక సమ్మగమై న సమాజంగా రూపొందుతుంది. 

వ్య క్తుల్లోని అసంపూర్ణతలు కారణ ౨గా మున కనిపించే. తేడాలు 

శ క్రి మంతమూ, పరిపూర్ణ మూ అయిన ఒకే గొప్పరాష్ట్రం అనే పర మసత్యం 

యొక్క. అసంభ్యాక వ్యక్తీకరణ వె విధ్యాలను మా(తమే సూచిస్తాయి, 

(ప్రతివ్యక్తి కి యందు సహజంగానే దివ్యత్యమున్నద నే సత్యన్ఫురణాన్ని 

గు_ర్హించకలగటం మన జీవితంకో ని ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక, ధార్మికాది 

రంగాలన్నింటిలోను- వివిధాంగాల్లో - దొచ్చుకుపోయింది. అది పరస్పర 
సౌహార్షంతో , గొరవంతో కాడుకొన్న ఒక సొమరన్య విధానాన్ని 

వారియందు రూపొందించింది. సార్వజనికమై న ఈ ఆత్మీయతాభావమే 
(ప్రపంచపు టాలోచనారీతులకు మననంస్కృతి సమకూర్చిన అమూల్యమైన 

కానుక, 

సామాన్యుని స్థాయి "పెంవాలి 

మనసంస్కృృతిలోని ఇటువంటి ఊదా త్తమైన విశిష్టలక్షణాలను 

పునరుద్దరించినప్పుడే మన సామాన్య ప్రజానీకం మన జాతీయ జీవన 
దృక్పథంతో |పేరితమౌతుంది, అపుడే వారు వ్యక్తిగతమైన, కుటుంబి 

సంబింధమై న, తదితరాలై న సంకీర్హాలోచనల ఆవరణను (బద్దలుకొట్టుకొని 

బయటపడతారు; స్నేహ సౌశీల్యాలను "పెంచుకొని, బలిదానం చేయడంలో 

ఉన్నత స్థితి నందుకొంటారు. చెదురువాటుగా అసాధారణ శ క్రినంపన్ను 

లైన కొద్దిమంది దీర్ణకాయులున్నంతమాత్రాన మరుగుజ్జులతో నిండిన 

ఏ జాతిగాని తన సర్వసాధార ణస్థితిని సపెంచుకోలేదు. అసాధారణ 

గుణాలు కలిగిఉండడం ఏ కొద్దిమందికో అదృష్టవశాత్తు లభి స్తుంది. అట్టి 
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మహాత్ములఎదుట మనం తలవంచి మోక రిల్లుతాం, వారికి తలవంచి 

నమస్కరిస్తూనే మనం- అంటే సామాన్యులమై న మనం-మ ననంగతేమిటి? 
అని మనలో మనమే |ప్రశ్నించుకొంటాం. అట్టి అసాధారణవ్య కులు మనకు 
ధైర్యాన్ని ఇవ్వవచ్చు, కాని ఒక్కొక్కసారి, మనం అతిసామాన్యస్థితిలో 

నిలచిఉన్నామని, వారివలె దివ్యమైన ఉన్నతి పొందలేనిస్టితిలో ఉన్నామనే 
ఆలోచనలను కల్పించి ఆ వ్యక్తులు మనలను కుంగతీసారుగదా. అటు 

వంటప్పుడు దీనినుండి బయటపడటం ఎట్లా ? 

ఒకనాడు ఈ దేశ సామాన్యమానవుడు ఇతరభూములలోని సామాన్య 
మానవునికన్న పోలిక కందనంత ఉన్నతస్థాయిలో ఉన్నాడని ఆనాటి 

విదేశీ చరిత్రకారులు, యాత్రికులు జరిపిన తులనాత్మక అధ్యయనం తెలియ 
జేస్తోంది. ఆనాటి మన రాష్ట్రీయనాయకులు నమాజంలోని అన్నిస్టాయిల్లోను 
మన సాంస్కృతిక సంస్కారాలను అలవరిచేందుకు చేసిన నిరంతరమెన 

తీవ్షవయత్నమే అందుకు స్పష్టమైన కారణం, అందుచేతనే మననమాజం 
లోని ్రతివర్షమునుండి - విద్య, విజ్ఞానాభివృద్ధికి అంకిత మైన వారితో 
మొదలుకొని రైతు, సాలె, చర్మకారుడు, పాకి.అందరిలోకూడా మహాత్ములు 

వీరులు ఉద్భవించారు. వారి ఆలోచనలు, ఆచరణలు, పాటలు, (ప్రవచనాలు 

పెకి కనిపించే అడ్డుగోడలన్నిటినీ అధిగమించి మనజాతీయుల నందరినీ 
ఊఉ లేజపర చాయి. 

అటో 

నేటి జాగృతి 

ఇటువంటి సరియైన సాంస్కృతిక దృక్పథం లేకపోవడంవల్ల నే 

ఈనాడు మన (వజానీకం అంతులేని సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. 

అవన్నీ సామాన్యమానవుని స్థాయి దిగజారిపోవడం అనే ఒకే 'దుంవనుండి 

పుట్టిన పిలకలే. ఈ మధ్య మన ప్రజలలో ఒక గొప్ప జాగృతి కలిగిందని, 

ఒకానొక రాజకీయ చె చైతన్యం దినదినాభివృద్ధి చెందుతోందని, తరచు 

వింటూంటాం. జాగృతి అంటే ' విజ్ఞానం; విజ్ఞానం అంటే భిన్నత్వంలో , 
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ఏకత్వాన్ని దర్శించగల్లి, స్పర్హకు బదులు సమరసతను చూడగల్టి, స్వార్థ 
సేవకు బదులు నమాజాన్ని “ఆరాధించగలగటం - ఇటువంటి యోగ్యతను 

కలిగిఉండటం అని అర్థం, అంటే వేర్చాటుధోరణులు అదృశ్యమై వౌటి 

స్థానే నమై క్యతకు (పేరణ జనించాలి. అట్లాకాకు౦డా మనం మన (ప్రజలను 

నమై మై క్యపరచేందుకు కృషిచేయక ఊన్న “నీకికోలను "పెంచడానికే వివిధ 

సమన్యలను వాడుకుంటే మనం అజ్జానంనుండి జ్రానంలో కి ప్పరోగమీ స్తున్న 

వారం కొక కేవలం అజ్ఞ కొనపు అగాధాల్డ్ ల్రోక్రి రూలిపోవటమే కొతుంది, 

అయితే ఈ సందడికి, మనచుట్టూ జరిగే ఆందోళనలకు అర్ధమేమిటి? 

జీవకోటి స్ప ఫహలేనిస్టితిలో గూడా [కియాశీలలను కనవరుస్తూ ఉంటుంది. 

దాహరణకు - బాహ్యచై తన్మం లేనిస్టితిలో గూడ కవ్పయొక్క రక్త 

నాళాలలో ర క్షం ప్రవహిస్తూ ఉండటం ఒక నూక్ష్మదర్శినిద్వారా మనం 
చూడవచ్చు. అయితే అది పురోగమి స్తుందా ? లేదు. అంతేగాదు; అది 

చచ్చిపోతూఉంది. అట్లాగే అజ్ఞానం పరాకొష్ష నందిఉన్న పుడుకూడా కార్య 

శీలత ఉంటుంది. ఈనాటి మన కార్యక్రమాలలో చాలావాటిని (సేరేపించే 

ఉద్దేశ్యాలను, అలవోకగా చూచినానరే, అవన్నీ నిజమైన జాగృతి- అంటే 

విజ్ఞానం కారణంగా ఆరంభమయినవిగాక అజ్ఞానమూ, అంధకారాల వల్ల 

(ప్రారంభం అయినట్ట్రివే అనే విశ్వాసం మనరు 'కలిగితీరుతుంది. 

నేటి వికృతులను పారదోలాలి 

మనం మన ఊదా త్త సాంస్కృతిక మూల్యాలను గురించి మాట్లాడ 

టంతో కే, అధునాతన పాశ్చాత్య నాగరికతలో మునిగితేలే వ్యక్తులు అది 

ఏదో రహస్యమై నది, పరలోకానికి చెండినదీ అని భావిస్తారు. ఒకనాడు 

మన రాష్ట్రీయ జీవనానికి వై భవాస్పదమైన ల యా సిద్ధాంతాలను అర్జం 

చెనుకొనే శక్తిని పోగొట్టిన మన భావద న్యపు లోతులను అది సూచి స్తుంది. 

ఒకసారి నా మిత్రుడొకడు నా వద్దనుంచి ఒర ప్ప సకం తీనురు వెళ్చాడు 

అతడు డాన్ని నాకు తిరిగి ఇయ్యవలనినరోజున, దాన్ని ఒకకోతి ఎత్తుక 
| 
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ఉంయి అం౦ంతలాత eo రాజ ౦లరాత్య ఆహోంగాం 61. 

పోయింది. అది ఒక చెట్టుకొనన కూర్చొని, దాన్ని ఇటు అటు తిరగవేసి 
(బహుశః నా మితుడు ఆ విధంగానే చేయటం అది చూచిషంటుంది) అనేక్ష 
పర్యాయాలు తెరచి, మూసి, చివరకు వెనుకకు తిరిగివచ్చి నా మిత్రుడు 
ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ ఉండగా దానిని బల్ల వై ప్రై సెలి టి వెళ్ళిపోయింది. బహుళ; 
మానవుల చర్యలు. నిగూఢ మైనవి, రహన్యమై నవి అని అది భావించి 
ఉండవచ్చు. మన సంస్క త్ బోధించే విషయాలపట్ల మన నేటి మనఃస్థితి 
అటువంటిదే, 

మరోవై పు పు నృత్య, నాటక, సంగీతాలనుమా|త్రమే సంస్క అతి అని 

భావించేవాళ్ళు ఉన్నారు, అట్ర సాంస్కృతిక కార్య (క్రమాలు మన దేశంలో 

(ప్రతిచోటా జరుగుతూ ఉండటం మనం చూ సాం, సంస్కృతి అంటే చౌకబారు 

వినోదాలకు మారుపేరయింది, ఇది చివరకు ఎంతటి హాన్యాస్పదము, 

అవమానకరమునై న స్థితిదాకాపోయిందంపే, అగాధమైన అవినీతితో పొర్తాడ 

డానికి “పేరు పడ్డ సినిమా నటీనటులు కొందరు విడేశాలను దర్శించే మన 
సాంస్క తిక రాయబార వర్గాల్లో సభ్యులుగా ఊండేటంతవరకు దిగజారి 

పోయింది. సీతారాముల జన్మదా శ్రి అయిన ధాత్రి మనది. అలనాడు నమ స్త 
(వవంచాదరాభిమానాలకు పాళులై న అనేకమంది మహర్షులను, దార 

నికులను, ఆధునికకాలంలో వివేకానంద, రామతీర్దులవంటివారిని తన 

సాంస్క ఎతిక రాయబారులుగా దేశ దేశాలకు పంపించిసట్టి మన భూమినుండి 

ఈనాడు ఈ సాంస్క తిక రాయబారులు వెళ్ళడం నేటి మన పతనస్థిలిని 

కండ్లకు కట్టి నట్లు చూపుతుం 

అనేకమంది మన “సాంస్కృతిక పురుషులు” “మిస్ ఇండియోి 

అందాలపోటీలలో న్యాయని ర్లేతలుగా పారొనడం చూస్తూ ఊంటాం. 

మన సంస్క ,తికల్పనలో, మన స్త్రీత్వ ఆదర్శాలవట్ల వ వారికిగల అభిప్రా 

యాలనుబట్టి చూ స్తే సీత, సావి క్రి, పద్మిని, నివేదితలవంటివారికి స్థానం 

లేదు. అట్ట పోటీలో నిజంగా అచ్చమైన భారతీయసౌందర్యాన్ని మనం 

చూడ లేము. 
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పటాటోపం లేదు, (పచ్చన్నం కాదు 

మనం ఈనాటి వికృతులనుండి విడివడి శాశ్వతమైన, (పాణ[వదమెన 

మన సాంస్క తిక సారాన్ని ఆకళించుకోవాలి. మన సాంస్క బ్రతిక 

సంస్కారాలను (ప్రసాదించే కార్యక్రమం ఇది. అట్లిది బహిరంగమెన 
యు యు 

పటాటోవ |పచారాలకు అతీతమై న వాతావరణంలో నిశ్శబ్దంగా నిలకడగా. 

(పతిరోజు సంవత్సరాలతర బడి కొనసాగుతూనే ఊండాలి. కాని ఈనాడు 

సంస్క తిని సమంగా అర్థంచేనుకో లేక నిశ్శబ్దతను రహస్యం అని ఫొ 

పాటున భావి సున్నారు. మనసంన ఎతి పెపె పటాటోపాన్ని సమరి ౦చదు. 
అలాటి ఆల్బా చుం యెలా టె 

ఉదాహరణకు హిందూదంపతులు తమ అన్యోన్యానురాగాన్ని పెకి 

ప్రదర్శించరు. హెందవగృహిణి తన (పేమను కన్నీరు, కౌగిలింతలు 

ఆ|కోశాలు మొదలై న వాటి ద్యారా |ప్రకటించదు. కాని పాశ్చాత్యులు 

మాతం నాటకీయాలై న చుంబనాలింగనాదుల ద్వారా తమ (పేమ 

(ప్రకటి స్తారు. ఇది చాలామట్టుకు పెపె (పదర్శనమాతమే. ఎందుకంపే 

మరునాడే వారు విడాకులు పొందే ప్రమాదముంది. మనవారు బాహ్యంగా 

(పదర్శించరుకాని, వారిముఖాలలో (_పేమభావం దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ 

ఉంటుంది. ఆ (పేమ భగ్నమౌతుందేమో ననే భయానిక్రైనా ఆన్కారం 

లేకుండా శాశతంగాఉంటుంది. విచ్చలవిడిగా వదర్శించటంకస్న హృదయ 

సంవేదనలను అదుపులో ఉంచుకొనడం శ క్రిమంతము, మనోజ్ఞము అవు 
తుందని మన సంస్కృలి ఎల్ల ప్పి డూ బోధిస్తూఉంది. (సేమ (పకటనలోని 

మన పద్దతి (ేష్టమైనదై తే పటాటోపంలేకుండా పనిచేయడంకూడ | శేషమైనదే 

బొతుంది. 

శాశ్వతమూల్యాలకు దోహదం చేయాలి 

ఇటువంటి సనాతనములు, జీవన ప్రదములు నై స మ స 

విశేషాలను నూత్నచై తన్యంతో నింపటం, ఈనాటి మన జాతీయసితిగతుల , 
య 
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దృష్ట్యానేకాక, అంతర్జాతీయ స్థితిగతులదృష్ట్యాకూడా అతి [ప్రధానము 

అత్యంతావశ్యకము. మనయొక్ష సాంస్కృతిక దృక్పథమే మనిషికి మనిషికి 

మధ్య (శుమాభిమానాలకు, సమర సతకు పునాది కల్పి సుంది; ఒక సమగ 

జీవన దర్శనాన్ని మూ ర్రీభవింపచే స్తుంది. యుద్దాలచేత ఛిన్నాభిన్నమై న 

నేటి (ప్రపంచానికి మనం దాన్నే ప్రసాదించాలి. ఈ "కార్యంలో మనం విజయం 

నౌందాలంచే ముందుగా మనమే కొన్ని (పమాణాలను ఏర్పరచుకోవాలి. 
విదేశీ వాదాలయొక్క. భావబంధాలనుండి, విదేశీ పద్దతులనుండి, అస్థిరా 

లైన నూతన జీవనవద్దతులనుండి ముందుగా బయటపడాలి. ఇతరులకు 

(పతిబింబంగా ఉండటంకన్న జాతికి వేరే అవమానం ఉండబోదు. గ్రుడ్డిగా 

అనుకరించడం (పగతి ఎన్నటికీ కాదని మనం గుర్తించాలి. అది కేవలం 

భావదాస్యానికి తీసుకుపోతుంది. 

ఏది ఏమై నవ్పటికి నేటి వికృతులు, పొరపాటు ఆలోచనలు కేవలం 

తాత్కాలికములే అని మన విశ్వాసం. మన సంస్క ృతియొక్క వేళ్ళు 

అమృత (సోతస్వినిలోకి గట్టిగా లోతుగా వ్యాపించాయి. అవి అంత తేలికగా 

ఎండిపోవు. అవి తప్పనిసరిగా తమయొక్క_ యగయుగాల ఓజస్సును 

జీవనశకిిని (ప్రతిష్టించుకొని, కడచిన కొద్ది శతాబ్దాల కాలంలో ఏర్పడిన 

వర భాగ్యోపజీవియెన పద్ధతిని తోసివేసీ మరొక్కసారి స్వచ్చంగా 

ఉజ్జ్వలంగా చిగురించి తీరుతాయి, 
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మున హిందూరాష్ట్రంయొక ఘనతను సర్వతోముఖవై భవాన్ని 

పునరుజ్జీవింప చేయడ మే మనం స్వీకరించిన ఎకె క లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యాన్ని 

సరిగా ఆకళించుకొ నేందుకుగాను ముందుగా మనం మన ప్రార్థనలో 

చెప్పుకునే “పరమ వై భవస్థితి' అంతే ఏమిటో సరిగా అర్థంచేసుకోవాలి. 

అటుతరువాత అట్టి వై భవం చేరుకోవటం ఎట్లాగో, అట్టి జాతీయ వె భవ 

మ పొందిన తరువాత నిలుపుకోవటం ఎట్లాగోకూడ అర్థం చేసుకో 

సాధారణంగా ఒక జాతియొక్క వె వె భవాన్ని దానియొక్క భౌతిక 

సంపదలనుబట్టి అంచనా వేస్తాం. వై వై భవస్థితినందిన జాతికి నర్వసమృద్ధి 

తప్పక ఉండితీరాలనటంలో ఎట్టిసం దేహం లేదు. సమాజంలోని (పరి 

వ్యక్తికి జీవితావనరాలన్నీ సంపూర్ణంగా సమకూర్చాలి. అయితే మనం 

ఆశించే జాతీయ వై భవంయొక్క_ న్వరూపం పూర్తిగా ఇట్టిదేనా? ఇదే 

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించవలసిన (ప్రశ్న. 

మన దృష్టిలో వైభవం 

(పతి జాతికి తన (పత్యేక జీవనరాగం ఒకటి ఉంటుంది. అట్టి జాతీయ 

స్వరంతో లయబద్దంగానే అది పురోగమిస్తూ ఉంటుంది. అనాదికొలంనుండి 
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మన పాందూవాతికూడ ఒక నిరుషమానమై న విశిష్ష లక్షణాన్ని సంర క్షించు 

కొంటూఊంది. మన దృష్టిలో భౌతిక నుఖ న్వరూపాలై. న అర్హ (నంపదను 
సంపాదించడం కామాలు (భౌతిక వాంఛలను నంతృ ప్రి పిపర చడం) 

మానవుని జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే. మానవుడు సాధించవలసిన 
“ధర్మము, మోక్షము ఆనే మరో రెండు అంశాలుకూడా ఉన్నాయని మహో 
మహిలైన మన పూర్వికులు |వకటించారు. ధర్మార్గ కామ మోక్షాలు అనే 
ఈ చతుర్విధ పురుషార్థ సాధన ఆధారంగానే మనవారు మన సమాజాన్ని 
నిర్మించారు. అతి |పాచీనకాలంనుండి గూడ మన నమాజం కేవలం సంపద 

నమృద్దులకు మాత్రమేగాక, మిగిలిన రెండు పురుషార్థాలలో మరింత అధిక 
మైన 'వథ్యాతిని పొందింది. అందుచేతనే, మనం భగవంతునితో సాక్షా 

తృంబంధం గలిగిన స్థితిని _ దీనికంటె చిన్నమెత్తుగూడ తగ్గని స్థితి _ 
అంపే మోక్షాన్ని పర మలక్ష్యుంగా పెట్టుకొన్న ఒక నై తిక, అధ్యాత్మిక, 

తా _ర్రిక సమాజంగా పేరొందాం. మానవుని మనుగడయొక గ్రా వరమ 

లక్ష్యమైన ఈ మోక్షాన్ని విడిచిపెడితే ఇంక మనిషిలోని వశుత్వాన్ని 
పోషించటంకన్న మిగిలేది వేరే ఏముంది? మనిషికి, వశువుకు మధ్య తేడా 

ఉండటమే వా _స్తవం ఐతే, వాటివాటి నుఖనమృద్దుల భావనలోగూడ ఆ రెంటి 

మధ్య వ్యత్యానం ఉండితీరాలి. సుష్టుగా తినటం, (తాగటం, భోగించటమే యీ 
రెంటికీ సమానలక్షణమై లే అపుడు "మనిషిని పశువుతో నమంగా లెక్కించాలి. 

అందుచేతనే, మనిషిలోని ఆత్మనుకూడా వరిపోషించాలని మనం చెప్పుతాం, 
ఆ వని చేసినప్పుడే ఒక జాతిగా మన అస్తిత్వం నిజంగా ఘనమైనది, 
వై భవపూర్షమై నది అని మనం భావించగలం. 

కాబట్టి మనజాతియొక్క వై భవాన్ని, ఘనతను గూర్చి ఆలోచించి 

నప్పుడు సంపద నమృద్దులనుగూర్చి, లేదా శరీరావనరాలను నంతృ _ప్రిపరచే 
జి సాధనాలన్నిటినిగూర్చి "మాత్రమే ఆలోచించక, వ్యక్తిలోని మనస్సును 

గూర్చి కూడా ఆలోచిస్తాం, ఏవిధంగా ఆ మనన్సు ఈవిషయాలన్నిటినీ 

క్రమంగా అధిగమించగలుగుతుంది? మానవజీవిగా ఒక వ్య క్రి పొందవలసిన 
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గ జో J ఖే ఉన్నతికి అది అతజ్జి ఎట్లాచేరుస్తుంది? అంపే మనిషికి ఈశ్వరునితో 
సాక్షాత్సందింధం కలిగేటట్లు ఎట్లాచే నుంచనే విషయంగాడ ఆలోచి స్వా, 
“ధర్మాదర్గళ్చ కామశ్చ”" అని చెప్పబడిందిగదా. అంసే మొదట ధర్మాన్ని 
అనుష్టించు - అదే నీకు అర్హ రామాలనుగూడ నమకూరు నుందని అలం, శ ya 

ఆని థి 

ధర్మానికిగల స్థానం 

ధర్మాన్ని సంరశించి, కాయకల్పచికిత్స చేయాలని చునం కోరు 
తున్నామంరే, మన ఉద్దేశ్యం... ధర్మాంయొక్ష దాహ్యాదూపాలై న కర్మకాండ 
ఆచారాలు నంరోక్షించాలి అనా ? మనదేశంలో కొందరు యజ్లోపవీకం 
ధరిస్తారు; కొందరు ధరించరు; కొందరు పిలక “పెట్టుకుంటారు; కొందరు 

గ 

పెట్టుకోరు; కొందరు విగ్రహాలను పూజిసారు; కొందరు పూజించరు, 
వాటితో విశ్వ్యానమున్న వారికి ఆవి అరవంతాలుగా కనిపీసాయి, అట్లివన్నీ 

ళా జి టి 
సర్వవ్యావకమయిన మన ధర్య్మాంయొక్క చిన్నచిన్న బాహ్యచిహ్నాలు 

మాత్రమే. కేవలం వాటినే ధర్మంగా |భ్రమవడకూడదు. 

మనం ధర్మాన్ని రెండువిధాల నిర్వోచించాం, మానవుని మనన్సును 

నమ్యక్ స్థితిలో ఉంచడం మొదటిది. సామరన్యపూర్ణమైన ఒక సాంఘిక 
జీవితానికి అనువుగా వివిధవ్య కలను తీర్చిదిద్దటం, అంటే (ప్రజలందరిని 
కలిపి ఉంచేందుకై ఒక చక్కని సాంఘికవ్యవస్త నేర్పర చడం రెండవది, 

ముందుగా మొదటి నిర్వచనం పరిశీలిద్దాం. మనన్సును నమ్యక్ 

స్థితిలో ఉంచటం అంటే ఏమిటి? మానవుని వ్యక్తిత్వం అతని మనస్సు 
యొక్క బాహ్య వ్యక్తీ కరణమా (త్రమే అని మనకు తేలును. కాని మనస్సు 

అనేక వ స్తువులవై పు పరుగె శ్రే వశువువంటిది. కోరిన వ స్తువులన్నిటితోనూ 

తానుకూడ ఒకటి అయిపోయేటట్లు నిర్మింవబడి౦ది. సాధారణంగా మానవుని 

మనస్సు ఏది తప్పో, ఏది ఒప్పో ఆలోచించటానికి తాళదు. తన కోర్కెలను 

తీర్చుకొనేందుకు అది ఎంత [క్రిందికై నా దిగణారుతుంది. అటువంటి 
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మనస్సుగల మానవుడు, ఒక సామాన్యమె న పళుస్తాయిని దొటి "పె కివచ్చే మంజు న యు అవకాళం లేదు. అందుచేతనే సుయమనంవంటి కొన్ని సదుణాలను మనస్సు 

౧ 

అలవరచుకోవాలి. అట్టి సత్ప్రవ_ర్హనయొక్క లక్షణాలు భగవదీత మొదలె న 
అల "| ౧ యె 

పవిత్ర(గంథాల్లో అనేక సందర్భాల్' ఊ ద్రాటింపబిడినాయి. అవి దేహానికి 

ఐదు యమాలు, మనసు*క్రు ఐదు నియమాలు వరించాయి. 
దం 

రెండవది నాంఘికమైన (ప్రయోజనం. మానవజీవితం సమాజమందలి 
(ప్రజలందరి [ప్రయోజనాలకు అనుకూలంగా మలచబడాలి. ఈ రెండు 

ఒకదానికొకటి పూరకాలు, 

“యతో2౭భ్యుదయ న్మికేయననిధిః దు భర్భాః” 
థ 

అని మొదటి అంశం నిర్వచింవబడింది. అనగా కోర్కెలను అదుపులో 
ఉంచుకుంటూ, సమృద్దమైన భౌతికజీవితాన్ననుభవిన్తూనే దె వత్వాన్ని లేక 
శాశ్వతసత్యాన్ని సాక్షాత్క్మరించుకోగల సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించు 
కోవటానికి తగిన అవకాశాన్ని, (పోత్సాహాన్ని వ్య_కీకి కలిగించే వ్యవస్థయే 

ధర్మమని అర్థం, 

“నొరంభాత్ భర్భమిత్యాహు భరో ధారయతి /వజా$'” 

అని రెండవ అంశం నిర్వచింపబడింది. అనగా వ్య కులను ఒకచోటచేర్చి 
వారిని ఒక సమాజంగా నిలువబెట్ట జాలిన శ _క్తికి “ధర్మం” అని “పేరు, 
ఈ రెండు నిర్వచనాలను కలిపి చూచినపుడు ధర్మాన్ని ప్రతిష్టించడం అంటే 

సమాజంలోనివారందరు తన కాత్మీయలే అని (వతిఒక్కడు గు దరించి 
తనతోబాటు వారి భౌతికజీవితం అధిక నంపన్నంగానూ, అధిక సుఖమయం 
గానూ చేయటానికి అవసరమై న త్యాగభావనతో నిండియన్న ట్టి సువ్యవస్థిత 
మైన సామాజిక జీవితాన్ని నిర్మించడమే అవుతుంది. పరమసత్యాన్ని 
సాక్షిత్కరించుకోగల ఆధ్యాత్మికజీవితాన్ని అదే పెంపొంది స్తుంది. 
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నమాజంయొక్క సమైక్యత, నంక్షేమాలతో వ్యక్తిగత జీవిశాన్ని 
సమన్వయపర చేందుకు మరొక మార్గంకూడ ఊంది. మన భావనకపదన్సు 
మనకొనగిన మహామహులు ఏది శాశ్వతమో, ఏది అశాశ్వతమో గు ర్రింగా 
లని మనకు చెప్పారు. దానినే శంకరాచార్యులవారు నిత్యానిత్యవ స్తువివేళ 
మని అన్నారు. దానిలోని లోతై న తా_త్స్విక వ్యాఖ్యానాలను దూరంగా ఉంచి 
ప్రస్తుతానికి దాన్ని మన జాతీయజీవనానికి అన్వయించి చూద్దాం, వ్య కులు 
పుడుతూ ఉంటారు; గిడుతూ ఉంటారు. లెక్ష కుమించినన్ని కరాలు వచ్చాయి; 

పోయాయి. కాని జాతిమాత్రం నిలిచేఉంది. నీటిబిందువులు వస్తాయి; 
క్షణకాలం నిలుస్తాయి; అంతలోనే ఆవిరై పోతాయి; కాని గంగమటుకు 
ఎత తెర పి లేకుండా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అట్లాంటిదే శాశ్వతమైన మున 

జాతీయజీవన ప్రవాహంకూడ. వ్యక్తులమైన మనం ఏటిలోని బుడగల్హాగ 
బిందువుల్లాగ, క్షణకాలంనిలచి అద్భుశ్యమవుళూ ఉంటాం. కాని శాశ్వతమైనది 

జాతీయజీవనమే, “అశాశ్వతమై నడి” వ్యకి. కొదిట్టి సాంఘికసంశేమమనే 

శాశ్వతవిషయాన్ని సాధించేందుకు అశాశ్వతమెన “వ్య కిని” ఒక సొధనంగా 

మలుస్తూ, దానితోబా పే అవ్య క్తికూడా వృద్ధిచెందుతూ, తనయొక్క 

అంతర్నిహితమైన దై వత్వాన్ని వికసింవచేసికొ నేందుకు అతనికి అవకాళం 
కల్ప్చించేదే ఆదర్శ (పాయమై న వ్యవస్థ కాగలదు. మానవజొతిని దాస అంతిమ 

లక్ష్యమైన భగవత్పావొత్కారానికి లేక మోళలనికి చేర్చునట్టి ధర్మంయొక్క 
ద్వివిధమైన స్వరూపం ఇదే. 

నేటి హెచ్చరికలు 

నేడు మన దేశవ్యవహారాలను నడిపించే నాయకులు ఈ విధమై న 

రాష్ట్రీయ దృక్పథాన్ని దురదృష్టవశా త్తు కోల్పోయారు; భౌతికమైన నమృరద్ధి 
వై భవాలను మించి పెకి చూడలేని విదేశీ వాదాల వ్యామోహంలో పర్షారు, 

“జీవనస్థాయిని పెంచుము" అనే నినాదాన్ని వారు (ప్రచారం చేశారు. అది 

కేవలం మానవుని కోర్కెలను పెంచి, భౌతికమైన నుఖాలను, సౌకర్యాలను 
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సమకూర్చుటం ద్వారా వాటిని నంతృ ప్రిపరచటానికి [వయత్నించటమే 

అవుతుంది. నేటి విలాసవ స్తువులు రేపటి అత్యవసరవ స్తువులుగా మారుతాయి. 

ఈనిధంగా మానవుని భౌాతికవాంఛలకు అధికాధికసంతృ ప్తి కలిగించేందుకు 

అంతులేని [ప్రయాస కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. 

భౌతికవాంఛలకు తృ ప్రిలేదని విదితమే. నూనె పోనినపుడు 

ఆరిపోవటానికి బదులు, అగ్ని యింకా |ప్రజ్వరిల్లి నట్టు భౌతికవాంఛలను 

నంతృ ప్రివర చినకొచ్చి అవి మరింతత్మీవంగా పెరుగుతాయి. “మనిషికి ఎంత 

భూమి అవసరం” అనే పేరుతో నీతిని బోధించే ఒక చక్కని కథ టాల్ 

స్తాయి (వాశాడు. సూర్యోదయంనుంచి సూర్యా స్రమయంవరకు పరుగెత్తుతూ 

ఎంత భూమిని చుట్టి వ స్తే అంత భూమి ఉచితంగా లభి స్తుందని ఒక రై తుకు 

వాగ్దానం చేయబడింది. మరింత ఎక్కువగా భూమిని  సొందాలనచే 'ఆళతో 

అ రై తు ఎంతోదూరం పరుగెత్తి చివరకు సూర్యా స్తమయంలోపు తాను 

బయలుదేరిన. చోటికి చేర లేకపోయాడు. మరి పూర్తిగా అలసిపోయి 

చనిపోయాడుకూడ. చివరకు వడడుగులపొడవు, రెండున్నరడుగుల వెడల్పు 

గల కొద్ది భూమి మాత్రమే అతణ్ణి నమాధి చేయటానికి అవసరమయింది. 

తీరనికోరికలు అ నేకంగాగలవ్య క్రి వాటిని తీర్చుకొనేందుకుకావలసిన 

సాధనాలను ఎంత ఎక్కువగా 'పెంపొందించుకొన్నప్పటికీ ఎన్నటికీ పూర్తిగా 

సుఖపడ లేడు. ఇదికూడా అందరికీ బాగా తెలిసిన విషయమే. ఉదాహరణకు 

అమెరికాలో అంతులేనంతసంపద, పురోభివృద్ధి ఉన్నాయిగ దా! అయినప్పటికీ 

అనేక రకాల భయంకర న నేరాలు అక్ష డ జరుగుతున్నాయి. సమాజంలోని 

అన్ని వర్గాలవారిలోను మానసికవ్యాధులు సంభవి స్తున్నాయి. ఇవన్నీ 

అక్కడ రోజురోజుకీ భయంకరంగా పెరిగిపోతున్నాయి, లక్షలాది అమెరికొ 

దేశవాసులు [వతిరాతి ని[దించబోయేముందు నిిదమా[తతలను (మింగు 

తుంటారు. ఇది వారి జీవనసిద్ధాంతంలోని ఒక తీవ్రమైన లోపాన్ని 

నూచిస్తుంది. జీవితంలోని రాజకీయ, అర్థిక విష 1యాలనే [ప్రధానాంశంగా వారు 
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తీసుకొన్నారు. మనస్సును అదుపులో పెట్టి, ఉదా త్తమొనర్చి, సుఖశాంతులలో 
మానవుని ఆత్మను వికసింవచేయజాలిన ఆధ్యాత్మిక తత్త్వాన్ని వారు 

"పేక్షించారు. 

ఆచరణ 

చతుర్విధ పురుషార్థ సాధనమనే మన సమగ జీవనకల్పన మన 
సమాజానికొక ప్రత్యేకతను “సమకూర్చి దిగ్గిగంతాలు మనకీ రిని తేజరిల్ల 

చేసింది అని మనం మరువరాదు. ఇట్టి మన జీవనకల్చన శేవలం ఊహా 

లోకంలో విహరించటంవంటిది మాతం కొదు, అది మన జాతీయజీవనంలో 

సజీవసత్యంగా వేల ఏండ్లుగా నెలకొని ఉన్నదని మన [పొచిన జాతీయచరి త్ర 

బుజువుచే స్తుంది. ఇచ్చట మానవుడు అంతులేనన్ని సంపదలతోబాటు 

అత్యున్నతమై న సుగుణసంప త్తిగలిగి, అత్యు_త్రమస్థాయిని సాధించాడు, 

మనదేశం చూడవచ్చిన విదేశీయా[లికులందరు. ఇట్టి సాక్ష్యమే ఇచ్చారు. 
అర్జకామాలను ఉన్నతాలై న ధర్మమె మోక్షాలతో చక్కగా మేళవించినట్టి 

నమ [గ జీవన కల్పనా స్వరూపమే మనవారియొక్క_ ఉదా త్త కీలానికి 

కారణం, దాన్ని వ్య_క్తిగతస్థాయిలో నేకాక జాతీయస్థాయిలోగూడ మన౦ 

ఆచరణలోనికి తెచ్చుకున్నాం. 

మన మహర్షులు మానవునిలోని దివ్యత్వ సందేశాన్ని (ప్రచారం 

చేసేందుకు (ప్రపంచమంతా పయనించారు. వారి వవి|త్రశీలం కారణంగా 

ఇతర దేశాలు మన జాతియొక్కు పొదాలముందు ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులతో 

మోకరి ల్లినల్లుగా ఎన్నో ఉదాహరణలు చరిత్రలో ఊన్నాయి. తదనంతర 

కాలంలో బౌద్దంయొక్క (ప్రథమదశలో మన సరిహద్దులను దాటి చాలా 

దూర దేశాలకు చేరుకొన్న మన బౌద్దభితువులు, (పచారకులుకూడా ఆ యా 

దేశాలలో పూజించబడ్డారు. వారి జీవితాలు, ఉపదేశాలు (వ్రమాణాలుగా 

అచట స్వీకరింపబడ్డాయి, బుద్దుని శిష్యు డొకడు టిబెట్టు, చైనా, జపానులకు 
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వెళ్ళాడు. ఆ దేశాలలో భగవంతుణ్ణి పూజి జించినట్టు అతని వి్శిగహాన్ని 
పూజించారు. ఇది ఒక అద్భుతవిషయం. ఇది ఎట్లా సంభవించింది ? అట్టి 
(ప్రచారకులయొక్ష_ (పగాఢమయిన స్వార్థత్యాగం, చేవ, సర్వవ్యాపి అయిన 

(పేమ, ఊదా _త్తమెనశీలం వారిని ఆయా దేశాల్లోని (పజలకు సాంస్కృతిక 
(వబోధకులుగా. చేశాయి. అవే మన భారత దేశానికి “విశ్వ గురువు అనే 
క ఆన తెచ్చాయి. 

మనవారనేకులు నేడు విదేశాలకు రాయబారులుగా, ఆచార్యులుగా 
విద్యార్థులుగా, వ్యాపారులుగా, వినోదయా త్రికులుగా వెస్ళతున్నారు, వారు 

ఆయా దేశాల ([వజలకన్న ఏవిధంగానూ అధికులు కాకపోగా భౌతిక 
సుఖాల్లో పొర్తాడి ఎన్నో రెట్లు వారికన్న (భహ్హలె పోవటం చూ స్తున్నాం, 
ఇట్టి పరిస్థితిలో ఒకప్పుడు మన జాతికి విశ్వగురుత్వాన్ని సంపాదించి పెట్టిన 
విశిష్టలక్షణాలపట్ల మన _ జాతీయజీవనంలో ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపటం 
అత్యవసర మని స్పష్టమవుతుంది. 

మనజాతియొక్క_ నిజమైన పునరుజ్జీవనం "వ్య క్తి'ని తీర్చిదిద్దడంతో 
[పారంభంకావాలి, మానవనహజమై న “బలహీనతలను అధిగమించగల 

శక్తిని వ్యక్తిలో కలుగ జెయ్యాలి. పరంపరాగతమై న ఆత్మసంయమనం 
త్యాగం, సేవ, సొళీల్యం అనేవాటిని అతడు పెంపొందించుకొ నేట్లు చేయాలి; 
హిందూ పురుషార్థానికి ఒక తేజోవంతమై న ప్రతీకగా అతడు “నిలబడాలి, 
మన రాష్ట్రీయ వై వే భవానికి మూలసూ త్రమె న యిట్టి రహోజనను ఏమరుపాటు 

లేక మనముందుంచుకోవాలి. మనం ఆవిధంగానే మరల మన ప్రాచీన విశ్వ 
గురుపీఠాన్ని చేరుకోగలం,. 

అరత 
యా 

ఇక రెండవ విషయానికి వద్దాం, చతుర్విధ పురుషార్హ సాధనద్వారా 

జొతీయవై. భవంయొక్ష్వ వరాకాష్షనుపొంది, దాన్ని కలకాలం నిలుపుకొనేందుకు 



72 వొాంచజన్యం 

ఈ ఆధునిక |ప్రవంచంలో మనం ఏమి చేయాలి? అలాంటి వె వై భవస్థితి 

ఆంతరంగికమైన _కల్లోలాలచేతగాని, బాహ్య దురా క్రమణలచేతగని 

నాశనమయ్యే ప్రమాదం ఎల్లప్పుడు ఊంటుందని మనకు తెలును. ఒకప్పుడు 
(పవంచానికే అనూయ కల్గించిన వై వై భవస్థితినుంచి, ఈనాటి హేయమైన 

స్థితికి దిగజారడానికి ఈ రేండూకూడా పోతువు లె లై నవని మన చరిత్ర మనకు 

బోధిపోంది. అందుచేతనే ఈ రెండు వమాదాలను దూర ంచేనుకొనేందుకై 

మన 'జాతీయజీవనాన్ని పునర్నిర్మించుకోవాలి. 

ఈ యుగంలో బాహ్యదురా క్రమణలనుండి, ఆంత రికకల్లోలాలనుండి 

మనలను మనం ర&ించుకోగల శ క్తి ముఖ్యంగా [వజలయొక్క సంఘటిళ 

జీవనంలో ఉందని మనకు బాగా తెలిసిన విషయమే = “నంఘే ళక్తి; 

కలొయుగే.”” అందుచేత మనజాతిని పరమవై భవళిఖరాగగానికి తీసికొని 

పోవాలి అంశే, జాతిని మేలొ.ల్సి సంఘటితంగాను, శ _క్రిమంతంగాను 

చేయాలి. జాతులు తమ సునంథటిళళ కి అనే పూనాదిమైననే నిలబడుకా 

యనేది పరమనత్యం. కూడు, గుడ్డ, వై ద్యసదుపాయం, తదితర భౌతికొవ 

సరాలు-అవి ఎంతటి ఆవశ $కాలై నా-'ప్రథమస్థానాన్ని వహించవు, మొదటిది 

అన్నిటికన్న ముఖ్యమయింది, ఆ వజలయొక్క ఆజేయమై న నంఘటిళ 

జీవనం. అది లేకపోతే ఎంతటి అక్యధికమై న జాతీయ సమృద్ధి అయినా 

క్షణకాలంలో మ ట్టిలో కలిసిపోతుంది. 

ఓటికొక్కేలతో గట్టిగొలును తయారుకాదు 
జాతిలో అటువంటి శ క్తి ఎలా కలుగుతుందో పరిశీలిద్దాం. ఆది 

ఎక్కడ ఊంటుంది ? అడి |పజలయొక్క. నుసంఘటిత జీవనంలో ఉంటుందని 
మనం అంటాం. అయితే ఆ (ప్రజలు ఎటువంటివారై. ఉండాలి ? మనస్సులు 

ఆలోచనలు ఒకటిగాఊంటూ, ఒకే నై తికసూత్రాలనుపాటిన్తూ, పరస్పరం 

విశ్వాసంగలిగి జొతిపట్ల పూర్తి విధేయత గల్గినవా రై ఉండాలి. (ప్రజలు అట్టి 

వారు కాకపోతే వారి నంఘటితళ క్రి జాతిని సంగ క్షించగల్తుతుందని చెప్పలేం. 
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పెగా జాతీయజీవనానికే అది [వ్రమాదకారికూడ కావచ్చు, ఉదాహరణకు 
స్వార్థవరులు, నమాజవ్యతిరేకవర్గాలు, దొంగలు, _బందిపోటులుకూడా 

తమలో తాము నసునంఘటితం కావచ్చుగదా ! 

శీలర హితులై , స్వార్థ పరులై న వ్య శకులను సమాజవ్యతి రేక కార్యాలకు 

ఒకచోట చేర్చటం సులువేననికూడా మనకు తెలుసు. అట్టి ముఠాలు తమ తమ 

తెగల (పయోజనాలను, ఇతర నంకుచిత పయోజనాలను కాంక్షినూ దేశం 

మొ త్తంలో ఈనాడు తలెత్తుతున్నాయి. తమ స్వార్థ ప్రయోజనాలను 

సాధించుకొనేందుకు అవి మన జాతీయజీవనంయొక్ష_ సమైక్య, పవిత్రతలను 

నాశనంచేయటానికికూడ _ సిద్దపడుతున్నాయి. అట్టి వ్యక్తులు తేలికగా 

ఏకమౌతుంటారు. అది సంఘటితజీవనంలోని తక్కువస్థాయి. జీవకోటిలోని 

క్రిందిస్థాయిలోని నంఘటన చాలా సులభం; సరళంకూడ. ఒక్క మాంసపు 

ముక్క విసిరితే గుంపులకొద్ది కాకులు అక్కడ చేరుతాయి. అది మంద 

యొక్క మనస్తత్వం. విశాలమై న జాతీయజీవనదృష్టి పోయి, పంథ, తెగ, 
కులం మొదలై న సంకుచిత విషయాలు మనన్సు నా (క్రమించినప్పుడు గట్టీ 

మన _స్పత్వం పెకి వ స్తుంటుంది; ఐతే ఇది చాలా నులువుకదాయని మనం 

ఈ పద్దతిని అనుసరించరాదు. 

కొబిశ్తు, సరియైన వ్యక్తులను ఒకచోట సమకూర్చటంద్వారా 
సంఘటితశ క్తి నిర్మించబడాలని మనం నిశృయించుకొన్నా౦. అట్టి 

సుసంఘటిత శక్తికి సజీవావయవాలుగా ఉండే వ్యక్తులలో కావలసిన 

సెద్దుణాలు ఎటువంటివి ? 

బలమే జీవనం -- బలహీనతే మరణం 

అజేయమైన భౌతికశ క్రి వాటిలో మొదటిది. ఈ ప్రపంచ 

మంత టిలోను 'ఎవ్వ (డూ మనను బెదరగొట్టి లొంగదీయలేనంతటి 

శ శి మంతులముగా నునముండాలి. దానికి మనళ రీరాలు బిలిప్షంగా, ఆ రోగ రంగా 

ఉండాలి. మానవరూపంలో దిగివచ్చిన మన భగవదవతారమూ ర్తులన్నీ 
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ఆటువంటివే. *బలమే జీవం, బలహీనతయే మరణం” అన్నదే మన 
శా స్తాలన్నిటియొక్క- సారం, “నాకు ఇనుప కండరాలు, ఊకు్క్కు నరాలు 

కలిగిన మనుష్యులు కావాలి” అని స్వామి వివేకానందుడు అంటుండేవాడు, 
ఆయన స్వయంగా ఆవిధంగా ఊండేవాడు. తన తోటి శిష్యులు కొందర 

ఒకచోట కూర్చొని, కండ్ల నీష్ట పెడుతుంటే, అది “భ క్తి అనిపించుకోదు; 

అది నరముల బలహీనత; “ఒకచోట కూర్చొని ఆడపిలల్లాగ ఏడవవద్దు” 

అని గర్జించేవాడు. 

ఈనాడు మన రూపాన్ని మనం అద్దంలో చూచుకుంటపే కనిపించే 

దేమిటి? మనలో పురుషత్వంయొక్క, శక్తియొక్క చిహ్నాలేమైనా 

కనిపి న్తున్నాయా? దేహంలో ఏముంది అని అనుకోవద్దు. మనశా సాలు 
“వరల యాద్యంఖలు దర్శనాధనమ్” అని చెపుతున్నాయి. (జీవితంలో 

మనం ధర్మాన్ని నెరవేర్చేందుకు శరీరమే [ప్రథమసాధనం. ఇది నిశ్చయమైన 

మాట) దృఢ మై నళరీరంలేకుండా మనందేనినీసాధించలేం. దేవుణ్ణిచూడటానికి 

గూడఆరోగ్యవంత మై న, ధృఢమైన దేహంకావాలి. దేవుడుబలహీనులకులభ్యం 

కాడు, “నాయమాత్యా బలహీనేన లభ్య” దేవునిగూర్చి ధ్యానంచేద్దామని 
మనం కూర్చున్నప్పుడు, మన తలతిరగడం ఆరంభమై, వెన్నునొప్పి 

మొదలై, కూర్చొన్నచోటనే మనం కుంచించుకపోయి వణకటం ఆరంభి సే 

వచ్చేది భగవంతుడుగాదు;వచ్చింది జ్వరం మాత్రమే, నేటి మన యువకులలో 

కండల్ని పెంచటంకన్న, శరీరాన్ని అలంకరించుకొనే మోజు ఎక్కువగా 

ఉంది, అది విడిచిపెట్టాలి. వారు తగినంత వ్యాయామంచేస్తూ, ఆరోగ్య 

కరమైన అలవాట్లుగలిగి శీతోష్టాలను, ఆకలిని, (శ్రమను తట్టుకోగలిగి 

జీవితంలోని కష్టాలను చిరునవ్వుతో ఎదురో.గల శ క్రి మంతమై న దేహాలను 

పెంపొందించుకోవాలి. 

శీలమే సర్వస్వం 

భౌతికశ క్రి అవసరమే. కాని శీలం మరింత ముఖ్యం. శీలంలేని 

శ క్తి మనిషిని కేవలం పశువుగా మారునుంది. వ్య కి గతంగాచూచినా 
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జొతివరోంగాచూచినా పవిత్రత, శీలమూ జొతీయవె వై భవానికి మహ త్త్వానికి 

శీలంయొక్క_ ప్రాముఖ్యాన్ని ప్రహ్లాదుని కథ వివరి స్తుంది, 
తానొనర్చిన పుణ్యకర్మలఫలితంగా అతడు ఇం దుని వెడలగొట్టి దేవతలకు 
ర్నాజెనాడు. ఇంద్రుడు దేవతలకు గురువై న బృహసృతినిచేరి, “స్వామి! 
నాయొక్క దయనీయమై నస్థితి మో రెరిగిన దేకద ! నా సింహాసనం మరల 
సొందడానికి ఏమిచేయవలేనో 'సెలవిండు” అని అడిగాడు. అప్పుడు 
బృహస్పతి “నీవొక సామాన్య భికుకునివేషం దాల్చి (ప్రహ్లాదుని కొలువుకు 
హోయి, ఇచ్చాదానసమయంలో (అనగా భికుకులు ఏది అడిగిజే అది యిచ్చే 

సమయాన) అతని శీలాన్ని దానమడుగు” అని చెప్పాడు. ఇం|దుడు డాని 

కంగీకరించి బిచ్చగానివేషంలో (వ్రహ్లాదునిచేరి అతని శీలాన్ని దానమడిగాడు, 

“కేవలం నా శీలంతోనే ఎట్లు నీవు తృ ప్పిచెందుతా'వని ప్రహ్లాదుడు 

అడుగగా 'నా కది చాలు అని యాచకుడు బదులుచెప్పాడు. “తీనుకో' అని 
(వహ్తాదుడన్నాడు. అతడు ఈమాట పలికినవెంటనే ఒక తేజోమూ ర్తి అతని 
దేహంనుండి వెలికివచ్చి బిచ్చగాని దేహంలో (ప్రవేశించింది. “నీవేవ్వరవు? 
నా దేహాన్ని విడచి యీ బిచ్చగాని దేహంతోవల (పవేశి స్తున్నావు ౧” అని 

(పహ్లాదుడడిగాడు. “నేను నీ శీలాన్ని, నీవు నన్నాతనికి దానంచేశావు గనుక 
నేనిప్పుడాతనిలో (ప్రవేశించాలి అని ఆ తేజోమూర్తి బదులుచెప్పింది. 

మరుక్షణం వేరొక తేజోరాళి అతని దేహంనుండి వెలికివచ్చింది. మరల 

(ప్రహ్లాదుడు “నీవెవ్వరవు ? నా దేహాన్ని ఎందుకు విడిచి వెళుతున్నావు ?” 
అని [పళ్నించాడు. “నేను నీ శౌర్యాన్ని, నేను శీలంయొక్క 'సేవకుణ్ణి 

మాత్రమే, నీలో శీలమున్నంతకాలము నేనుకూడా నిన్ను సేవించాను 

ఇప్పుడు శీలం వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి నేనుకూడా శీలాన్ననుసరించి 

పోతున్నాను” అని పలుకుతూ ఆ తేజోమూ రర్థిగూడ ఆ బిచ్చగానిలో 

(పవేశించింది, చివరకు దేదీహ్యమానమయిన శ్రీ అకృతిగల ఒక తేజోమూ ర్రి 
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అతని దేహంనుండి వెలికివచ్చింది. ఆమె “నేను నీయొక్క రాజ్యలక్షి్మని; 

నేనుకూడా శీలంయొక్క_ సేవకురాలనే. నీవు శీలాన్ని దానమిచ్చావు, 

కనుక నేనుకూడా పోతున్నాను” అన్నది. దానిఫలితంగా ప్రహ్లాదుడు తన 

సంపూర్త అధికారాన్ని, వై భవాన్ని కోల్పోయాడు. పిదప ఇం|దుడు తన 

సింహాసనాన్ని తాను పొందాడు. 

క్లుప్తంగా ఈ కథలోని నీతి; మనలో శీలం ఉఊంళక్రే, దేనె న్ననా 

సంపాదించవచ్చు; శీలం లేకపోతే [ప్రలెదాన్నీ కోలో సతాం. ఇది వ్యక్తి 

విషయంలో ఎంత నిజమో, జాతివిషయంతలోగహాడ అంతే నిజం. అందుచేతనే 

శీలంయొక్క రెండు అంశాలయిన వ్యకి కిగత శీలం, రాష్ట్రీయశీలం జాతీయ 

వై భవానికి రెండు ఊపిరితి త్తులవంటివి. 

చక్కని లోకజ్ఞానం విజయానికి అవనరం 

మనకు బలమైన దేహం, పవిత్రము, నిషావంతము అయిన శీలం 

ఊన్నాయమకుందాం. అయితే ఈ దేహాన్ని, మనస్సును ఎట్లావినియో గించాలి? 
అందుకొరకు పరిస్థితు లయొక్క తోతుపాతులను, వాస్తవికస్థితిని గ్రహించి 

ఏది సరియైన పవ నో నిర్ణయించుకోగల నూక్షుబుద్దీకూడా మనకు కావాలి, 

మనం ఏకా[గత నలవరచుకొని బుద్దికి పద నుపెట్టి సరియైన సమయంలో 

సరియైన పనిని చేయగల శక్తిని -సెంపొందించుకోవాలి. “అంతేగాక [కియా 

శీలురమె మనం అనుకొన్న నిరయాలను అనుకొన్నట్లు సతఇరమే 
యె fore గ 9 

అమలుసర చాలి, 

ఆటువంటి ఆదరణయు క్ర క్షయె స స సమయస్ఫూర్తి శేశ్రపోత మన 

మంచితనం, మన శ క్తి నిష్ప యోజనం, మన (ప్రాచీన చరిత్రలోని అనేక 

అపజయాలకు కారణం లోకడ్డానం లేకపోవటమే, జొజిని మున్నీ సంఘటితం 

చేయడం పూలపాన్సు పె వవళించడం కానని మనం మర చిపోరాదు. సీచులను 

దుష్టులను ఎదుర్కొనవలనినపుడు సమయస్ఫూ ర్తీలేని శేవల ధర్మ శ్రద్ధ 
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కు ఉపయోగించదు. వాస్తవిక జగత్తులో కౌళలాన్ని, జ్ఞానాన్ని 
దడానికి వ్యక్తి తానొక మహామేధావి కానక్కరలేదు, నమాజంలోని 

వాన్యస్థాయికీ చెందిన వ్యక్తు కులుగూడా అట్ట జ్షానాన్ని అలవర చుకోవచ్చు. 

గ్రామంలోని మన నంభు కార్యకర్త “ఒకరు కాను ఆక్షరజ్ఞానం లేని 
ాన్య రై తే అయినవ్పటికీ, ఎంతో ప్రమాదనమయాలలోకూడ, వది 

హను పరినర గామాలవారికి నరిమైన మార్గం చూపి అదుపులో ఉంచిన 

హరణ మనకుంది. అతడు జీవితంలోని అన్ని రంగాలలోని [గామ 

లకుకూడ నరీయైన మార్గాన్ని చూవగలిగాడు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు 

“ “సజీవమైన జ్ఞానలీజం జన్మతః నాలో ఉంది. దానిని నేను నరిగా 

ంచుకుంటే అది నాకు విజయం చేకూర్చి తీరుతుంది” అనే విశ్వాసాన్ని 

హృదయంలో పెంచుకొని తదనుగుణంగా జీవించేందుకు కృషిచేయాలి, 

తి 

ఒకవేళ మనకు బలము న డేహాము, గాధను గ శీలము, నిశితమెన 
మణ het hoe hen ల 

ఉండికూడ దే ర్యం లేక పోతే వొనివల పయోజనమేమిటి ? ఎలవ్వుడూ 
జ భర ఈ un 

తులు అనుకూలంగా డఊఉండివు.  అడంయలను, కష్టాలను మనం 

ర్కోోవలసి ఉంటుంది, వీరున కుంచవలసిన మొదటి లకణము 

రీ. అదే ఇతర సమృణాలన్నింటికి నాంది, భగవద్రీతలో వాడ 

ఎగుణములవర్ణన “అభయం'"తో మొవలప్పతుండది. “ఒకరిని భయపిటం, 
ఈ 

క్రీ భయపడం - ఇలా కొనసాగాలి వాలిని పటినంరేసే కట అనది 
"ah 

ఎస్థావకి కులయిన డాక్ట క్ హాడగేవార్ అంటూఉఒనేవాడు. “నా టోయ చేత 

ఫభాకోనాటోయ జనత అవ్" మనఆదర్భవీకులందరూ నిర కద 

ఖం తమతో మూ రీభవించినవోలే. ఒరచూరణాదుల నాయకిగా న ఫ్ 
pore 

నిన్యం (శ్రీరామచం _ తుని జము వచ్చింది. కూనం లలి న 
ఎ పే ణీ 

“ంలో మబ్బుల్లాక్ర మ్ముముంది. శవ మ నామది టంచూాది రాముడు తమో 
nm 

44 క్ల తా 

"డు స్పీల్ర ఇటు ప విషయాలకలవా టుటడిండి రాచ ఖేలో & రేండు నో చు తో 

మ కక ఇవాలి హను షె హో జా 

త్ల చ కాము హాము 

తము ౨వ మోదక్ అలం 

అహా అ కా 

ఎఇజ్ఞ చ ాసప్ర పాపట టైగా న్న 
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మనకు ఉపయోగించదు. వాస్తవిక జగత్తులో కౌళలాన్ని, జ్ఞానాగ్ని 
పొందడానికి వ్యక్తి తానొక మహామేధావి కానక్క_ర లేదు, నమాజంలోని 

సామాన్యస్థాయికీ చెందిన వ్య క్తులుగూడా అట్టి జ్ఞానాన్ని అలవర చుకోవచ్చుః 

ఒక గ్రామంలోని మన సంఘ కార్యకర్త ఒకరు. కొను ఆకరజ్ఞానంలేని 
సామాన్య రై రై శే అయినప్పటికీ, ఎంతో. వ్రమాదనమయాలలోకూడ, పదీ 

హను పరినర గ్రామాలవారికి నరిమైన మార్గం చూపి అదుప్పలో ఉంచిన 
ఉదాహరణ మనకుంది. అతడు జీవితంలోని అన్ని రంగాలలోని [గ్రోమ 
పెద్దలకుకూడ సరియైన మార్గాన్ని చూవగలిగాడు. మనలో వతి ఒక్కడ 
కూడ “నజీవమై న జానబీజం జన్మతః నాలో ఉంది. దానిని నేను సరీగొ 

సోషించుకుం పే అది నాకు విజయం చేకూర్చి తీరుతుంది" ఆనే విశ్వాసొన్ని 
మన హృదయంలో పెంచుకొని తదనుగుణంగా జీవించేందుకు కృషిచేయాలి. 

నిర్భీతి 

ఒకవేళ మనకు బలమైన దేహము, న్వచ్భమైన శీలము, ని+ళమై న 

బుద్ది ఉండికూడ దై ర్యంలేకషోతే వానివల్ల (ప్రయోజనమేమిటి ? ఎల్లవ్వుడూ 
పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవు. అడ్డంకులను, కష్టాలను మనం 

ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. _వీరున కుండవలనిన మొదటి లక్షణము 

నిర్భీతి, అదే ఇతర నద్దుణాలన్నింటికి నాంది. భగవద్లీతలోగూడ 
దై_వీగుణములవర్లన “అభయం”తో మొదలవుతుంది. “ఒకరిని భయ పెల్టంః 
ఒకరికి భయపడం - ఇలా కొనసాగాలి జాతిని పటిస్టంచేసే కృషి" అని 

సంఘస్థాపకులయిన డాక్టర్ హెడ గేవార్ అంటూఊండేవారు. “నా భయ దేత 

కాహూకో నా భయ జానత ఆవ్” మనఆదర్శవీరులందరూ నిర్భయత్వం 

ధైర్యం తమలో మూ_ర్రీభవించినవా రే. ఖరోదూషణాదుల నాయకత్వాన ఒక 

పెద్ద సై న్యం (శ్రీరామచంద్రుని ఎదురించ వచ్చింది. ఆసెన్యం రేపిన దున్లు 

ఆకాశంలో మబ్బుల్ల్తాక్రమ్లుకుంది. శత్రువు సమిాపించటంచూచి రాముడు తమ్మభ్లే 

ఎలిచాడు “సీత ఇటువంటి విషయాలకలవాటువడిందికాదు. ఆమెనుకాపారుతూ 
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నీవిక్కడే ఉండు. ఈ తుచ్చులను తుదముట్టించి నేను తిరిగివస్తాను” అని 

చెప్పే రాముడు చేత ధనుస్సు ధరించి ఒంటరిగా వారినెదిరించటానికి వెళ్లాడు, 
గ 

అతడట్లా ఒంటరిగా పోవటంచూచి సీత గజగజలాడింది. అప్పుడు లక్ష్మణుడు 
“ఈ పదునాలుగువేలమందినేగాదు, రావణుని సెన్యం అంతటినీ గూడా 

శ్రీరాముడౌక్క డే చంపగలడు; కనుక భయవడవద్దు” అని ఆమెకు చెప్పాడు, 

రాక్షసులనందరిని నాశనంచేసిన తరువాత (శ్రీరాముడు అక్కడ అసలేమి 

జరుగనట్లు ఎవ్బటివలెనే నెమ్మదిగా, (ప్రశాంతంగా, సంక్షోభర హితంగా తిరిగి 

వచ్చాడు. 

భగవంతుని ఆరాధించేందు కై నా వీర వ్రతం కావాలి, పిరికివాడు ఆ పని 

చేయలేడు, భగవంతుని ధ్యానం చేయటానికి కూర్చున్న వ్య _క్తికి భయంకర 

మైన రూపాలు కనిపిస్తాయి. అతడు పిరికిగుండెవాడ్డై తే వాడిపని 

అయిపోయిన, అని జ్ఞానేక్వరిలో (వాసిఉంది. పిరికివాడు ఇహలోకంలో 

గొని, వరలోకంలోగాని ఏమి సాధించలేడు. మనం సరియైనమార్లంలో 

ఉన్నప్పుడు దేనికీ భయపడవలసిన అవసరంలేదు, 

కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం మనకార్యక ర్రలలో ఒకరు చనిపోయారు, 

చనిపోవటానికి వారంరోజులు ముందు అతజ్జి కలిశాను, “ఎమందులు 

వాడినా ఫలితం గల్లుతున్నట్లులేదు. నేను కోలుకొంటానని ఆశలేదు, 

త్వరలో వనిపోతాననిపే సోంది” అని అతడు నాతో అన్నాడు. “నీవొక 

మహత్తర ఆదర్శంకోనం, స్వార్గంలేకుండా, కనును లక్ష్య పెట్టకుండా 

కృషిచేశావు; సీవెవరికీ కీడు చేయలేదు; ఎప్పుడూ అందరికీ 'ఘంచినే 

చేశావు, మరి మృత్యువునుచూచి ఎందుకు భయవడతావు ? ఆనందంగా 

(ప్రశాంతచి త్త తంతో మృత్యువునెదుర్కో "అని అతనితో చెప్పాను. అతడు 

అట్లానే మనస్సు చెదరకుండా [ప్రశాంతచి త్త తంతో మృత్యువును ఎదుర్గొన్నాడు, 

మంచినే చేస స్తున్నాం, మనం సరై నత్రోవలోనే నడు స్తున్నాం, అనే విశ్వానం 

వల్ప పుట్టిన నిర్భయత్వమే లక్ష్యసాధనలో మనలను ఎంతో ముందుకు 

నడిపి స్తుంది. 
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ఆదర్శానికే తొలి విదేయత 

అంతమా(త్రంతోచాలదు, మనలోనల ఈ సయిణాలన్ని టినీ అలవరచు 

కోవాలనే ఆకాంక్ష ఒకటి కావాలి, మనం స్వీకరించిన ఆదర్శంపట్ల త్మీవమైన 

భక్షైద్రొద్దలే మన జాతికి పరమవై భవాన్ని సాధించేందుకు కావలసిన 

సమణాలన్నిటినీ సమహార్చుకొ నేందుకవసరమెన (కరణ మనలో 
౧ (cn 

కలిగి సాయి, 

అనేక క రవ్యాలలో ముందు వెనుకలు నిర్తయించుకొ నేటవుడు 
అయిత ణి od 

మన మనస్సులలో సంఘర్ష ణలు ఎదురయ్యే సందర్భాలు కొన్ని వుండ 

వచ్చు. అప్పుడే మనం విచక్షణను చూపి వ్యామోహం లేని దృష్టిని అల 
వర్చుకుని మన జీవిత లక్ష్యంగా స్వీకరించిన ఆదర్శం యొక్క అత్యుత్తమ 

మెన ఆహ్వానానికీ అనుకూలంగా స్పందించాలి. ఈ విషయంలో తానాజీ 

మాల్ సురే యొక్క బలిదానం ఒక ఉజ్యలమై న ఉదాహారణ కాగలదు. 

శివాజీ అతనికి కబురు పెట్టి పటిష్టమైన “కోండాణా” దుర్గం (తదనంతర 

కాలంలో అదే సింహగఢ అయినది) గెలిచే సాహన కార్యాన్ని అతనికి 

అవ్పగించినపుడు తానాజీ తన కుమారుని యొక్క సెండ్రి ఏర్పాట్లలో 

మునిగి వున్నాడు. “నా కుమారుని పెండ్లి కొంత కాలం వాయిదా పడ 

వచ్చు. నా రాజు ఆజ్ఞను నేను ముందు నిర్వహిస్తాను. న్వరాజ్యకార్యమే 

నా తొలి క రవ్యం” అంటూ తానాజీ సపెండ్రి ఆలోచనను విడిచిపెట్టాడు. 
నం 

ఒక్క క్షణం కూడా తటాపటాయించకుండా తానాబీ కోండాణా దుర్గాన్ని 

జయించటానికి బయలుదేరాడు. వీరోచితమైన ఆ ఉద్యమం విజయం 

పొందింది. కాని తానాజీ యొక్క జీవితాన్నే అది బలిగొంది. 
కాం ° కీ "9 త అవ్ అద ల 
షౌొలికమై న వ్యక్తి నిర్మాణమనే ఈ మహాకార్యంలో మనళ క్రుల 

నన్నిటినీ అంకితంచేసినప్పు డే అత్యంత (పొచీనము, పవిత్రము ఐన మన 

కాత తన నహజసిద్దమై న మహ త్త్వాన్ని, వై భవస్థితిని మరల పొందుతుంది; 
ట్లు మలల అలాల వూ 

గంతి నీమృదులను, శీల సంస్కృతులను నలుగడల ప్రసరింపచేయ 
| క, 



భావాత్మక 

బాందుత్వ జీవనం 

ఖ్వేమ, ఏశిష్టమునై న హింయాజీ చీవనవద్దతిని నవచ్చై తన్య 
పూరితం చేయడానికి సంఘం అంకితమై౦ందని మన మన్నప్పుడు, మిరు 
“హిందు” శబ్దాన్ని ఏవిధంగా నిర్వచిస్తా ఏ సారో ముందు చెప్పాలని అనేకమంది 
అడుగుతుంటారు. నిజమే. అది ఒక కి కిష్టమైన విషయమే. ఒకసారి ఒక 

"పెద్దమనిషి “నేను ముస్లి మును నిర్వచించగలను; కై) _న్లవుని నిర్వచించ 
గలను; కొని హిందువునుమా త్రం నిర్వచించలేను” అన్నాడు, అతడట్లా 
అనడం సమంజసమే. మనం సూర్యుణ్ణి, చంద్రుణ్ణి నిర చించగలంగాని 
ఎ పరమసత్యంనుండి ఇవన్నీ పుట్టాయో, దానినిమాతం నిర్వచించలేం, 

అంతమాత్రాన అది లేదని అర్థమా? కేవలం అది కొన్ని చిహ్నాలకు లోబడక 
నిర్వచనాని కందకున్నంతమాతాన అది లేదని బుజువ అవృతుందో ? 
భగవంతుడొక్కడే “'అనుచ్చిష్టుడు' అంపే శద్రమై నవాడు, కలుషితం 
కానివాడు అంటూ రామకృష్ణులొకసారి అన్నారు, ma ఆతడొక్ష_డే ఇంత 
వరకు ఎవరిజిహ్యచేత కలుషితం చేయబడలేదు; వర్తి ంవబడ లేదని ఆ అన్నారు. 
దేనె నైనా మనం నిర్వచించగలంగాని, నర్వవ్యాపియైన పర మనత్యాన్ని 
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నిర్వచనాని కందని హిందువు 

& ల . మ ఇల లో లా ” ళు టి ల 2 స హిందువ్లులమె న మసం, మన మునుగు భగవంటుడె ఆధారమనే 
యః 

జో న ళల ఓ + 

విశా౭సంతో బటి WYN ఈ ఉల 8 అందుక స నారూవ నాభావాలో 
0 లో 

Pa డ్ 

ఆళ్చరళ్యజనకమై స వై విధ్యంగలిగిన పాందూసమాజు సర్వతోముఖంగా 
యం 

లో 

అభివృడి బందింది, అయినా అట్రి విభిన్నములు, అనంతములునె న 
డి య్ 

a ను వాచీ యూ, శల క అభివు క5కరణాలా నహ హాజఎద్ద్హమైన ఒక సమై సె క్యస్తూతం వాంపించిఉంది. 
లుం ల ౬ ల 

హిందువులలోని ఏ భిన్న పంథా, అను, కులాలను ఫూ ర్రిగా నిర్వచించవచ్చు 
లా 

య 

అఫ్ బం 
చా ీ వదాన్నిచూ తం నిర్వోచించ లేం, 'ఆశ్దంలో అవి అన్నీ 

ఇమిడి ఉండటమే అందుకు కారణం. అయినా ఆ పదాన్ని “నిర్వచించేందుకై. 

ఆనేకసమయిన్లో అనేక ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కాని ఆయా నిర్వచనాలన్నీ 

అసంపూర్తా లని ః బుజువయింది. సంపూర్త సత్యాన్ని అవి వ్య కంచేయ లేక 

పోయాయి. గత అనేకశ తాల్జులుగా వృదిచెందూతూ, ఒక (కమవరిణామం 

జీ 

ర చెందిన సమాజాన్ని నిర్విచించటంలొ అవి విభలంకావటంలో ఆశ్చ 1 

మనజాతి ఎప్పుడు పుటి ౦ది, మనం ఎపాటినుండి నాగరిక: బీదనాన్ని 
గీ 

వూ గడివుతున్నాం అన విషయం చరి (త్ర విద్వాంసు? కు తెలియదు. ఒకవిధంగా 
ణా ణు ల ఎమ Gr A చూ సే మన జాతి “అగాడి.అనగా మొదలులేనిది. తరువాతపుటి న వదశాలం 

ఆజం! & 

అనాదియన పరమసళ్యాన్ని నిర్వచించలేనట్టుగానే, అట్ట జాతినిగూడ 

నిర్యోచించటం అసంభవం, హిందూజాతి విషయంగూడ అట్టి దే, ఒక 

సేరుండవలసీన అవసరంలేని కాలంలోకూడ మనం జీవించిన్నాం. మనం 

సుజనులం, శానవంతులం. (పకృతి నియమాలను, ఆత్మనియమాలను 

తెలినికొన్న డౌతి మనది. ఒక గొప్ప నాగరికతను, ఒక గొప్ప సంస్కృతిని 

ఒక నిరవమానమై న సామాజిక వ్యవస్థను నిర్మించాం. మానవజాతికి మేలును 

సమకూర్చే విష యాలను. దాదాప్పగా “అన్నింటినీ- మన [వత్యక్ష జీవితంలో 

సొదించాం. ఆనాడు మిగిలిన మానవులంతా ద్విపొదవశువులుగా ఉండేవారు, 

అందుచేత మనకు ఒక (ప్రత్యేకమైన పేరు “పెట్టుకోలేదు, ఒక్కొక్కసారి 
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ఇతర మానవులనుండి మనలను |ప్రత్యేకించిచూ పే యత్నంలో మనలను 

ఆర్యులని, ఇతరులను మ్హేచ్చులని వ్యవహరించుకొన్నాం. కాలక్రమంలో 

వి దేశాలలో విభిన్నసం|వదాయాలు, విశా వసాలు పుట్ట అవి మనలో సంపర్గం 

లోనికి వచ్చినపుడుమా (త్రమే మన కొక -పేరుండాలనే అవసరం ఏర డింది. 

గంగానదికి విభిన్నదశలలో గంగో తి, భాగీరథి, జాహ్నవి, హుగ్మీ అనే 

చేరు ఏర్పడిననే మన జాతికిగూడ విభిన్న సమయర్రో అనేక పేర్ద 

ఏర్పడ్డాయి. సింధునదినుండి జనించిన “హిందు అన్న పేరు చరిత్రలో మనకు 

ఏర్పడి సాం|పదాయికంగా ఇంతవరకూ విశ్వమంతట అంగీకరింవబడి 

ఆదరణీయంగా ఉంటోంది, 

లక్ష్య'పద్దిగల జీవితం 

ఆవిధంగా హిందువులమై నమనం, నిర్వచనానికందనివారమై నప్పటికీ 

(వ్రత్యక్షంగా ఈనాడు ఇక్కడ ఉ ౦టున్నాం. (పతిరక క్రబిందువులోనూ, మనం 

(ప్రత్యక్షంగా అనుభవి స్తున్న ఒక నజీవసక్యం హిందూసమాజు. హిందువును 

నిర్వచించ లేక పోయినప్పటికీ హిందువులను ఒక విశిష్షమై నజాతిగాఎ ర్రిచూశే లు 

(పత్యక్షలక్షణాలను మనం గురి సాం; తప్పక గురించగలగాలికూడ కేవలం 

ము స్టిము, కె నవుడు కానందువ & ల ఇక అతడు "హిందువుడే అని అనలేం. 
a అం 

మన దేశంతో రాజకీయనాయకులు "హాందువు”ను “ముస్లి స మేతరుడు"” 

"పేర్కొంటున్నారు, మనయొక్క. నిజస్వభావాన్ని గ ్తంచటానికి ఇ ఇది 

సరియైన భావాత్మకవద్దతి కాదు, హిందువు వ్యతి రేకాత్మకమైన జీవి కాదు, 
అయితే “హిందూ” అన్న మాటకు నిజమై న అర్హ మేమిటి ? 

జీవితం హిందువునకు లక్ష్యవిహీనమై నదికాదు. ఆ లక్ష్యం అధికారం 

పదవి, పేరువభథ్యాతులతో అంచనావేసే వై భవాన్ని సాధించుకోవటం 

కాదు.తన నిజ(ప్రకృతిని, తనలోని దై వాంశను, తనలోఊన్న వరమనసత్యాన్ని 

సాక్షాత్క్మరించుకొం పే అదే ఆవ్య క్త కిని శాశ్వత పర మానందస్థితికి చేరు స్తుంది, 

గనుక అదొక్క సు అతనిముందున్న లక్ష్యం. కాని మానవజీవన ప్రమాణం 
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చొలా స్వల్పంగదా! అంత న్వల్పవ్యవధిలో ఆతడు అట్టి మహోన్నతస్తాయికి 

చేరుకోవటంఎట్లా? జీవితపర్యంతం తానువయోగించే శరీరంగురించే ఆతనికి 
పూర్తిగా తెలియదుగదా! అటువంటప్పుడు ఆ శరీరంలో నిహితంగాఉన్న 

దాని” నెట్టా (గహించగలడు? మనంచేసే (ప్రతిఒక్క పనికీ _ అదికూడ 

ఒకకారణమేగాబట్టి , తగినభలితం_ “కార్యం” _ఉండితీరుతుందని కార్యకారణ 

వాదం చెప్పుతుంది. ఇట్టి కార్యుకార ణచ [కం పెద్దదై ఒక అంత్యస్థితిలో 

పర్యవసించాలి. అందుచేత మానవుని నేటిఊనికి అకని నిజమైన అ _స్టిక్వపు 

గాథను పూర్తిగా వివరింపలేదు. తనలోని దివ్యత్వాన్ని వికసింపచేనుకొని 

వెలికి (ప్రకటించాలని మనిషికి సహజసిద్దమైన ఒక ప్రత్యేకవాంఛ ఉంటుంది. 

తనలోని ఆ దివ్యత్వపు నిజస్వరూపాన్ని గుర్తించాలనే సహజమైన విశిష్ట 

వాంఛతో అజ్ఞానం లవలేశంకూడా మిగులనంతవరకు, వ్యక్తి మళ్లీ మళ్లీ 
పుడుతూనే ఉంటాడు. |ప్రతిజన్మలోనూ శ్రద్దతో (ప్రయత్ని సే అతడు 

ఆ దిశలో కొంత (ప్రగతిని సాధిసూనేఉంటాడు. 

వర మసత్యంతో తాదాత్మ్యం చెందటానికే, ఒకదానితరువాత ఒకటిగా 

ఇట్లా జన్మలు కలగటం జరుగుతుందనే సిద్ధాంతమే మానవుని ఆత్మకు ఒక 

"పెద్ద ఆశాజ్యోతి. హిందూత్వమనే లకాళదీవమొక్క మే, శాశ్వతమై న 
ఆశౌకిరణాన్ని (ప్రసరింపచే స్టో సోంది. ఈజన్మతోనే అంతా హూ ర్తికాలేదు. ఒక 

జన్మతర్వాత మరొక జన్మఎ త్తు "కుతూ, చివరకు గమ్యంచేరేందుకుగాను (పగలి 

రథచ [కపరి భమణానికి అనంతమై న కాలవ్యవధి ఉన్నదని హిందూత్వ 

మొక్క పే చాటుతోంది. ఈ విశాల మానవసమాజంలో ఒక ఆశను, ఒక 

విశ్వాసాన్ని కల్లించగల కరదీపికను చూపగలిగినవాడు హిందువొక్క_డే. 
మన |పాచీన పవి(త్ర గంథాలు, మన సంపదాయాలు- ప్రాతవీ, కొ త్తవీ- 

అన్నీగూడా ఇట్టి మౌలికత తత్త్వాన్ని తమలో రంగరించుకొన్నవే. 

మానవుణ్ణి సేవించు 

ఈభూమికతో మన మిక ముందుకుపోదాం. మనం ఈ [ప్రపంచంలో 

జీవి సున్నాం. లెక్కలేనన్ని |ప్రాపంచికవ్యామోహోలు ఏకాగ్రతను సడలించే 
pre 
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ఆకర్ష ఐలు మనచుట్టూ ఉన్నాయి, బహుశ? నిజమైన జీవితలక్ష్యాన్నిగురించి 

మనం కనీసం ఒక కసారైనా ఆలోచించకపోవచ్చు.. అటువంటప్పుడు మరింత 

డ్రానంలో బడి ఈ జీవితకాలంలోనే మన వా _స్తవిక వికాస[క్రమంలో 

హీనస్తాయికి దిగజారిపోకుండా మనలను మనం ఎట్లా రక్షంచుకోగలం ? 

ఒకవ్య కి కి ఏదైనా హింనచేసినాగాని, అతనికి ' చెడుతలంప్పలేకపోతే, 

అతనిదోషం అంత తీ|వ్రమయింది కాదని న్యాయశాస్త్రం చెప్పుతుంది. అట్టి 

వాడు తానొనరించిన పొపంనుండి పూ ర్సిగొ విము క్రుడై నట్టుగూడా ఒకొక 

సారి భావింపబడతాడు, అదేవిధంగా  ఎట్టిస్వార్హభావన లేకుండా, కేవలం 

క ర్హృత్వభావనతో మనం పనిచే స్తాం; అంతే మనంచేసే సేపనుల్లో మన 

యొక్క వ్యక్తిగతమైన ఆస క్ి స్వార్థ ప్రయోజనాన్ని, అనుభూతిని 

విడిచిపెట్టగలిగి తే మనంచేసే ఎన్నో పనులు, వాటిఫలితాల [పభావం మనలను 

అంటదు. అప్పడే మనపై పడే బాహ్య వపంచంయొక్క ఆఘాశాలనుండి 

(ప్రభావాలనుండి విము క్తులం కాగలం. అప్పడే నిజమైన ఆత్మపదార్థం పై 

మనస్సును మనం లగ్నంచేయగలం. అందుచేతనే మన తత్త్వశాస్త్రం 

నీ కర్తవ్యం నీ వాచరించు; నీ విధిని నిస్వార్ధభావనతోనె చెయ్యి అని 

చెప్పుతున్నది, 

అయితే మనమిప్పుడు చేయవలనినపని ఏమిటి? మనక ర్తవ్యంయొక్క 

తీరుతెన్సు లెటి వి? దాని మనం ఎకుడ ఆరంభించాలి 9? అంతిమసళా;ని 

చేరకోగలందికై మన సాని వైస్దంగా నడుపుకోవాలి ? సత్యమనేద 

ఒకటున్నది; అయితే అది కాల [క్రమంలో తనంతటతానుగానే (పక టిత 

మవుతుంది, అని ఉదొషి షించినంత మా తాన వ్యక్త కమవుతుందా ౪? కాదు. 

వా స్తవికజగ త్తులో మన ఇంద్రియాలకు గోచరమై , నిత్యానుభవంలోని 
విషయమై ఒక నజీవసాకారన్వరూపంగా దానియొక్క అభివ్య క్తిని మనం 

కండ్లారా 1 చూడాలి. సత్యసాక్షత్కారంకోసం, మనం చేసీ సయత్నం ఆవిధం 

గానే సఫలం కావాలి, అట్ల పర మసత్యవదారంయొక బాహ్యవ్య కీకరణయే 
థి ౮ యావ 

“మానవుడు అని తత్త్వవేత్తలు భావించారు. అతజ్టే పూజ్యుడుగొ 
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ఎవ్యుడుగా స్వీ 'కరించారు. మనవలెనే (సతివ్య క క్ర ఒకేనత్యంయుక్క. 

స్ఫులింగమనీ, దినదిన ప్రవర్శమానమమే్య మానవుల సుఖదుఃక్షాలే మన 

ఎశ్తిదుకిఖాలు గొ చేసుకొనేందుకు యత్నిస్తూ మన అస్తిత్వాన్ని వికసింవ 

నుకొంటూచివర కు విశ్వమంతటా వ్యాపించియున్న మహా సత్యాన్ని మనలో 

పొక్షాత్యరింపచేసుకోవాలొ అని వారు వకటించారు. 

అటువంటివాడు మనలోని [పతిఒక్కడు, జీవనపరిణామ[కమంల్ ని 

కనస్తాయికి తగినట్టు తోటిమానవుని సేవించేందుకు అవకాశ మిచ్చే ఏర్పాటు 
మి 9 ' 

మనిషి ఒంటరిగా జీవించ లేడు-ఒంటరితనాన్ని అతడు నిరసి సాడు. 

స్వభావతః అతడు సంఘజీవి. అందుచేత మానవులు ఒకచోటజేరి సంఘ 

జీవులుగా ఉంటూ ఒక సమాజంగా వఏర్పడుతారు. ఆవిధంగానే అతడు 

ఆదర్శవంతంగా జీవిస్తూ క్రమవికానంచెంది తనలోని ఊ క్రమత్వాన్ని చక్టగా 

వ్య క్రీకరించగలుగుకాడు. ఆవిధంగానే అతడు సమాజంలో ఒక్కొక్క మెసే 

పె కెక్కి తన జీవిత త లక్ష్యాన్ని చేరటంలో ముందడుగువే స్తాడు, సమాజ జంలోని 

వరాలో _ కమవి _నృతిపొందె సమూహాలతో తాదొత సిం హపెందేటంచుకు 

ప్రతి వ్య క్తికీ సంపూర్తావకాశా అను కల్పించగ ల జ సాంఘికచ్యవస్టిను 

నిర్మించుకోవటం, దాన్ని నిలుపుకొంటూ వ్యక్తి తన సర్వస్వాన్ని సమాజ 

సేవలో వినియోగించగల్లటం - ఇవే శన అంతిమలవ్ష్యున్ని నొక్షాత్యరించు 

కొనేందుకు (వతి వ్యక్తి అనుసరించిపోయే మార్గంలో వెలుగులను 

విరజిమ్ముతాయి. కౌబిట్లి “స్వార్థపూరితమై న న ఆకాంక్ష ఆస కులు వేకుండా 

సమాజాన్ని -సీనించాలి”అని మనం అనా ఇం. మానవ ఏవయే మాధవ'సేవ 

అనేది మనయొక్క జీవనదర్శానంలోని (పత్యేక లక్షణంగా రూపొందింది 

మన అదర్శపురుషులు 

ఇదే అంతిమలక్ష్యాన్ని ఎల్ల ప్పుడు మనముందుంచుకొన్నాం, మన 

చరిత్ర అంతటా మానవజాతి సంక్షేమానికి దోహదకారియైన వ్యక్తియొక్క 

అంప కాకుల చ ఇ ఆ మె చా కె 

=. న పవనము 

ఇసిడోా నాస్య దాస్య 

సక * రై జా 
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మేధాశ కక్రికి, సుగుణసంవ త్తికీ [ప్రాధాన్యం ఇచ్చినామేగానీ, వ్యక్తి పొంద. 
గలిగిన [ప్రాపంచిక సంపదల ఆధిక్యానికి ప్రాధాన్యమివ్వలేదు. ఉడారమైన 
హృదయం, పవిత్రమైన మనస్సు, ఉదాత్తమైన నీలమూ 

సర్వదా మన జీవన మూల్యాలకు గీటురాన్భగా ఉంటూ వచ్చాయి. ఆంతరిక 
సుగుణ సమృద్ధియే ఒకవ్య_కి ఘనతకు కొలబద్ద; బాహ్య సంప త్తిమాశ్రం 
కాదు. బాహ్యవిషయాలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి; పోతూ ఉంటాయి, 

క్షణీకొల్తై న ఆ వ స్తువులవెంట మనమెందుకు పరుగె తాలి? సద్దుణజాలము 

నిర్మలజ్ఞానము, ఆత్మోదాత్తతలు అనే సంపదను మనం కోరుకుంటున్నాం, 
అదే మానవజీవితానికి నిరపమానమై న నిధి. దాన్ని మనలో పెంపొందించు 

కోగలం. అది వాస్తవికమై ౦ది; అదే శాత్వతమై ౦దికూడ. అందుచేతనే 

ఇతర దేశాలలోని సామాన్య ప్రజానీకం ఒక సేనాధివతినో లేక శ _క్తిమంతు 
డన ఒక నాయకుణ్లో ఆరాధి స్తుంపే, మనదేశంలోని మహావీపలు 

చక్రవర్తులుగూడ, ఇది నాది అని చెప్పుకునేందుకు అర్థ 

నగ్న సన్యాసుల పాదధూళిని సేవించారు. ఇందుకు కారణమేమిటి? జీవితాన్ని 
మనం చూచేతీరే దానికి కారణం, జీవాత్మలోని ఆంతరిక సుగుణసంప త్రియే 

ముఖ్యమై నదనీ, పరిపూర్ణతను పొందేటంతవరకు అది ఒక జన్మనుండి 
మరియొక జన్మకు సం|క్రమిస్తూ ఉంటుందనేదికూడా అందుకు కారణమే. 

సజీవ'జంగమ (పతీకలుగా ఉండాలి 

నిజమై న హిందువులుగా మనలను రూపొందించే కొన్ని (ప్రాథమిక 

లక్షణాలు ఇవి. వీటిపట్ట (ప్రత్యేక శ్రద్ధను చూపి, అలవరచుకొని జీవితంలో 
ఆవిష్ష రించుకోగలిగినప్పు డే మనం నిజమైన హిందువులం, అట్టి మహోన్నత 

భావనలకు మనం సజీవ జంగమ ప్రతీకలుగా ఉంటేనే దివ్యమైన హిందు 
త్వానికి వారసులుగా పుట్టినందుకు మనకు సారక్యం లభిసుంది; అప్పుడు 

చి థి జని 

మనజన్మ వ్యర్గంకాదు. 
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మరి ఇప్పుడు, ఈ దృష్టి లో అట్టి నిజమైన, భావాత్మకమైన 

హిందువులమని దృఢవిశ్వానంతో చెప్పుకోగలమా ? ? మనలను మనం 

(పళ్నించుకుందాం. మనం ఏవిధంగా జీవి స్తున్నాం? మనముందున్న ఆదర్శా 

లేమిటి? మన భావనలు ఏమిటి? పరిస్థితుల (ప్రాబల్యంచెతకాని, విధివశౌ త్తు 

ఏర్పడిన జన్మవల్ల కాని మాత్రమే మనం హిందువులమా? మతం మాళ్చేవారి 

సంఖ్య స్వల్పమై నది కనుక, మనస సంఖ్య చాలా అధికం కనుక, ఇంతవరకు 

మనం ముస్తి ములుగాను, శ్రైన్తవలుగాను మారకుండా మిగిలిఊన్నాం కొబట్టి 

మనం హిందువులమా? మనం హిందువులుగా ఉండటానికర్ణం కేవలంఇంతేనా? 

“మాది చాలా గొప్ప సంస్కృతి అని నొటిమాటలు చెప్పినందువల్ల 

[పయోజనంలేదు, దానినిగురించి మన కేమితెలును ? దాన్ని మనం ఎట్లా 

అనుష్టిస్తున్నాం ? మన వ్యక్రిగత జీవితాన్ని సమాజానికి ఒక సమర్పణగా 

భావి స్తున్నామా | 0 శేవలం సంపద, అదధికొరాలకొరకు పరుగ _త్తకుండ 

జీవితంలో సద్దుణాలకు ఉన్నతస్ధి సొనం ఇయ్యాలి, అని మనం భావి స్తన్నామా? 

“యథార్థ మానవత్వంయొక్క. పరిపూర్ణతను సాధిస్తూన్నవాడు ఇదిగో 

ఇక్క_డొకడున్నాడు అని మనలను చూచిన వెనువెంటనే ఎవరై నా చెప్ప 

గలుగుతున్నారా? అంతటి చక్టని మానవులం కావాల నేభావన నిజంగా మనలో 

ఊందా? ఈ అంశాలు దృష్టిలో “పెట్టుకొని, మనం ఆత్మ పరిశోధన జరుపు 

కొని, క్రమంగా హిందుత్వ విశిష్టలక్షణాలన్నిటినీ అలవరచు కొందాం. 

(పపంచంలో (క్రియాశీలు రై న హిందువులుగా నిలబడదాం. మనత తానికీ 

మనధర్మానికీ, తరతరాలుగా మన జీవితాలను మలచిన మన ఉదాత్త 

గుణసంప త్రికి అనుగుణంగా జీవిద్దాం, 

హిందూ సమాజాన్ని సంఘటితం చేయాలనే ఆలోచన ఒక చిన్న 

విషయంగా కనిపించవచ్చుగాని, దానిలోని ఆంతర్యంవేరు, ముందుగా 

మనయొక్క దై నందినజీవితంలో మనం హిందువులమని గు రుంచుకోవాలి, 

వరంపరాగతమై న హిందుత్వంలోని (శేష్ట ఆదర్శాలకు అనుగుణంగా మన 

జీవితంలోని [పతి చిన్న అంశాన్ని మలచుకోగలగాలి. మనం చేసే (ప్రతి 
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వనిలోనూ, మన వేషభాషలో- జీవితంలోని అన్నిరంగాలలోనూ మనయొక్క 
ae) | 

సం, నిష సుసృషంగా కన్నిందాలి. ఇది మనపెనున్న “పెద విశ్వాసం, నిష్టలము (ద సుస్పష్టం ఏం ఇర శ నున్న పెద్ద 

బాధ్యత. 

(పతి క్రియాత్మక హిందుత్వం 

కాని దురదృష్టవళా త్తు ఈనాడు మనచుట్టు కనిపించే దేమిటి? కొందరు 

దృఢమె నవిళా వ్రసంవల్ల గ గాక, (ప్రతి క్రియాత్మకంగాహిందువులుగాఉంటున్నారు' 

దీనికి ఒక ఉదాహరణ: ఒకసారి మన కార్యక ర్త రలు, గోవధ నిషేధించాలని 

కోరుతూ, సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం చే పట్టారు. ఆ సందర్భంగా వ వారు ఒక 

(ప్రముఖ హిందూనాయకుని వద్దకు వెళ్ళారు. అయితే అతని మాటలు వారికి 

దిగ్భాంతికలిగించాయి. " “ఉపయోగంలేని పశువులవధ నిషేధించివమిలాభం? 

వాటిని చావనివ్వండి. చ సే ఏం? అన్ని జంతువులు ఒక్క లాంటీవేగదా ! 

కాని ముసి ములు గ్ గోవును "వంఫాలని మొండిపట్టుప తున్నారు. కాబట్టి దాన్ని 

మనమొక సమస్యగా చేయాలి. అందుకే నేను సంకకం పెడుతున్నాన “అని 

ఆతడు వారితో అన్నాడు, ౯ డి దేన్నిస చిస్తుండి? తరతరాలుగా హిందువు 

అకు గోవు శ్రద్దా కేంద్రంగా ఉంది కాబట్టి , దాన్ని మసం ర కి కించుకో వాలా? 

లేక ముస్తి ములు చంపుతున్నారు కాబట్టి, దాన్ని మనం రక్షించుకోవాలా ? 

వ్యతిరేకతనుండి జనించిన ప్రతి(క్రియాత్మక హిందుత్వమంపే ఇట్లా 

ఉంటుంది, 

నుర ంటర నాం “హందరూి అన్నపదం కేవలం తమ రాజకీయ 

(పయోజనాలను సాధించుకొ నేందుకే వారు ఉవయోగిందుకొంటారు. ఒక 

కాం[గెసువాది, క ఒక సమాజవాది లేక ఎవరో ఒక వెంకయ్య, పల ల య్యా 

మిశ్ర సంస్కృతిని" గూర్చి: మాట్లాడుతున్నారుకాబటి తమకు స్వచ్చమైన 

హిందూసంస్కృతి కావాలని అంటారు కొందరు. అంతకంటె విచ్శితమై నది 

హిందూ సామ్యవాది నినాదం. ఒకవ్య కి, అయితే హిందువన్నా అవుతాడు 
అ 
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లేకుంకే సామ్యవాదియైనా బొతాడు. కాని రెండూమా త్రం కాలేడు. అంెపే 

“హెందూసొమ్యవాదం' అని అరిచేవారికి అటు సామ్యవాదంగాని ఇటు 

హిందుత్వంగాని తెలియదన్న మాట. ఇవన్నీ (పతి కియాత్మకంగా ఏర్పడినవే. 

ఒకసారి ఒక "పెద్దమవిషి నన్నుకలిసి “మిరు ముస్తి ముల కార్యకలాపాలను 

ఎదుర్కొనేందుకే హిందువులను సంభటిత వరు స్తున్నారా % (౧ అని అడిగాడు. 

మహ మృదు[పవ క్త క పుట్టక పోయినప్పటికీ, ఇస్హాంస్థాపి ంచబడకహపోయిన ప్పటికీ 

హిందువులు ఆత్మవిన్మ పతితో మునిగి అనె నై క్యంగా ఉన్నట్లుగు ర్తి సే 

ఈరోజున మేము చేస్తున్నరీతిగానే, ఇదేపనిసి ఆనాడుకూడ మేము చేపట్టి 

ఉండేవారమని నేను కు పంగా నమాధానంచెప్పాను. “ది నాహిందూరాష్ట్రం; 

ఇది నాధర్మం; ఇది నాత త్యం; ఈప్రకారం నేను జీవించాలి. నన్నుచూచి 

ఇతర జాతులు అనుసరించేటంత (పొమాణికంగా నేను నిలబడా లి"అనేభావనయే 

హిందువులను సంఘటితం చేసేందుకు కావలసిన గట్టిపునాది. 

కేవలం “రాజకీయపించూర్రాణి గాగాని “ప్రతి క్రియాత్న కహిందువు'గా 

గాని కాకుండా ఉండాలంటే, భావనిష్టచే త హిందువులుగా” మనం జీవించి 

తీరాలి, మన దై నందిన జీ జీవితంలోని అన్ని అంశాలలోను, అట్టి భావనిష్టను 

వ్యక్త కంచేయగలిగి ఉండాలీ, సాహిత్యంలోనూ, వార్తా ప్రతికల్లోనూ 

హిందుత్వభావనను |ప్రచారంచేసినంతమా తాన ప్రయోజనం లేదు. ఊదాహర 

ణకు చెప్పాలంకే వీరసావర గారు “హిందుత్వ "' అనే ఒక చక్కని 

పుస్తకం |వాశారు. దానిలో వర్డి ంపబడిన స్యచ్భమై న హిందూజాతీయ్ 

త_త్ర్వంమిద హిందూమహానభ ఆధారపడింది. అయితే నాసిక్లో జరిగిన 

హిందూమహానభ సమావేశాలలో ఒక తీర్మానం చేయబడింది. కాం గ్రెనుసంస్థ 

ముస్తింలీగుతో మంతనాలకుదిగి తన “జాతీయ |ప్రాతివదికను త్యజించరాదనీ 

లీగుతో మంతనాలు జరి పేవని హిందూమహాసభకు అప్పగించాలనీ 

ఆ తీర్మాన సారాంశం, దాని అర్హ మేమిటి? కాం[గెనువతిపాదించిన సంకర 

జాతీయవాదంస క్వచ్చమై ందని,మతదురహంకార పూరితమై , దేశద్రోహకరమైన 

ముస్టింలీగుకు (పతిగా, హిందువులకొరకు హిందూమ హానభ పుట్టిందని 
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మాకత్రమే దాని భావం. ఇటువంటి విచిత్రమైన వై పరీత్యం ఎట్లాఏర్పడింది? 

ఏ పరిస్థితిలో నై నా సరే, చివరకు కలలోగూడా, ఇది “హిందూ రాష్ట్రం” 

అని రప్రయత్నసిద్దమైన సత్వరసమాధానాన్ని ఇయ్యగలిగిన దృఢమైన 

భావనిష్ట లేకపోవటమే దానికి కారణం. 

విలువగల విషయాలు 

అందుకే రాజకీయాల్లోగాని, తదితరమైన ఏ ఆలోచనా పవాహంతో 

గాని కొట్టుకొనిపోకుండా మనల్ని నిలిపి ఊంచగలిగే ప్రగాఢమైన జాతీయ 

భావాత్మక సంస్కారాలను, అలవరచుకోవాలని చెవ్వుతుంటాము. మన ' 

నిత్యజీవితంలో హిందూజీవనపద్దతిని అమలుపరచకుండా హిందూజాతీయత 

హిందూజీవన విధానాల యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి మాట్లాడడం 

సూర్యోదయానికి ముందు, వేకువజామున న్నిదలేవటం, మన, 

[ప్రాచీన ఆచారాలలో ఒకటి. ఒకసారి ఒక సాధువు తన చిన్ననాటి జీవితం 

గురించి నాకు చెప్పాడు. వేకువజామున తనతల్లి మేల్టానేదనీ, మామూలుగా 

ఇంటిపనులు నిర్వ ర్హించుకుంటూనే ఆమె, తన మధురమైన కంఠస్వరంతో 

విశ్వజననియైన ఆ పర దేవతయొక్క వై భవాన్ని వర్షి ంచే అనేక గీతాలు 

పాడేదనీ, ఆదేవియొక్క ఆశీస్సు లభించాలనికోరుతూ తనను ని ద్రలేపేదని 

అతడు .వివరించి చెప్పుతూ “నిద్రనుండి మేల్కాంచిన వెంటనే నిత్యం 

నేనూ వింటూఉండే ఆ దివ్యమైన గీతాల ప్రభావం నా అంతరాంతరాల్లోకి 

వ్యాపించి, నన్ను పవిత్రం చేసింది; (ప్రాపంచికవ్యామోహోాల నెదుర్కొని 

ఆ జగన్మాతయొక్క సేవలో నాజీవితం అంకితంచేయటానిక వసరమై న దృఢ 

విశ్వాసాన్ని, శ కిని నాలో కలిగించింది" అన్నారు. హిందూసంస్కార 

మంటే ఇది. ఆవిధంగా, వేకువనుండి రాత్రివరకు, దినమంతా క్రమశిక్షణ 

భావంతో జీవితాన్ని మలచుకుందాం. జీవితం అంతా క్రమశి క్షణతో 
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ఆత్మసంయమనంతో శిక్షణ పొందేందుకే హిందువు జన్మించాడు. అదే 
జీవితంయొక్క_ (శ్రేష్టమైన లక్ష్యాన్ని చేరుకొ నేందుకు అతజ్జి పవి్యతుడు 
గాను, శ కి మంతుడుగాను చేస్తుంది, 

ఇవన్నీ చిన్నచిన్న విషయాలు, వీటినిగురించి మనం పట్టించుకో 
వలసిన పనిలేదని మనం అనరాదు. ఇట్టి చిన్నచిన్న విషయాలు మాత్రమే 
మన జీవితాన్ని (కమశళిక్షణతో నిలిపి, మన శీలానికి రూపురేఖలను, శ కిని 
కలిగి స్తాయి, న 

అయితే, దుర దృష్టవళా తు, ఈనాడు ఏం చూస్తున్నాం ? 

అటువంటి హిత ప్రదాల్లై న ఆచారాలను, వ్యవహారాలను మూఢవిశ్వాసాలు 
అని పరిహసి స్తున్నారు. ఈమధ్యనే ఒక సంఘటన జరిగింది. ఒక విద్యార్థి 
మనదేశంనుండి అమెరికా వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక సామాన్యకుటుంబంలో 
డబ్బుచెల్లి ంచే అతిథిగా చేరాడు. మొదటిరోజున ఆ కుటుంబంలోని సభ్యు 
లందరితోపాటు ఆతడుగూడ భోజనానికి బల్లముందు కూర్చొని వెంటనే 
పదార్దాలను వడ్డి వడించుకోనారంభించాడు. అప్ప డా ఇంటిఇల్లాలు ఒక్కనిమిషం 
వేచి సేండుమనీ మెల్లగా అతణ్ణి కోరుతూ భోజనం చేసే సేముందు భగవంతుని 
ధ్యానించటం తమ ఆచారమని చెప్పింది. ఈశ్వరుని దేశంగా, ఆధ్యాత్మిక 

భూమిగా భావింపబడే భారత దేశంనుండి అతను కేవలం డబ్బును పూజించే, 

ఆధిభౌతికవాదాన్ని మాత్రమే పాటించేదేశం వెళ్ళాడని మనం గు ర్రించు 
కోవాలి ! ! అయితే భగవంతునిమై వారికున్న ఈ విశ్వాసమే పాశ్చాత్య 
దేశాలకు (వపవంచంలో విజయాన్ని నాధించటానికవసరమై న థ్ కిని 

చాలవరకు సమకూర్చిందనటంలో ఎట్టినందేహం లేదు. 

అధునికత 

మనం మన ఆధ్యాత్మిక పరంపరను చూచుకొని గర వవడుతూఊంటాం. 

అయితే నిజానికి మనం ఏవిధంగా జీవి స్తున్నాం? మనయొక్క. నిత్యసంస్తారా 



92 వాంభజన్యం 

లేమిటి? మన నిత్యజీవనకార్యకలాపాలలో భగవంతునికి స్థానంఊందా ? 
ఒకచోటకూర్చొని భగవంతుని పై మననును లగ్న ంచేసే ఏందుకు కనీసం ఒక 

నిర్దీ తస్తానమై నా మనఇండ్ల బ్రోఉందా? ఒకప్పుడు ఒక నరిచితుడు తాను 

క్రొ తగా నిర్మించుకున్న ఇంటిని చూడటానిక నన్ను రమ్మన్నాడు. ఆ 

ఇంటిలో అన్నిసదుపాయాలూ ఉన్నాయి, అన్నివిధాలా అది ఒక అధునాతన 

గృహం, ఆయింటిలోని వత్యేకతలను అతడు నాకు చూపించాడు. అదంతా 
పూ ర్హయినతర్వాత “ఇల్ల ౦తా బాగుందిగాని, పూజామందిరం ఎక్కడ? మో 

తండ్రి, తాతలు అర్చించి మోకప్పగించిన కులదై వమెవ్వరు మోకు లేరా?” 
అని ఆతశ్ఞి అడిగాను, నావశ్న ఆతల్లి ఆశ్చర్యచకితుణ్లిచేసింది, “అవును 

అవును. ఆవిషయాన్ని అసలు మర్చిపోయాను” అని నీళ్ళునమిలాడు, 
తరువాత కొన్నినెలలకు నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఆఈఊఈరు వెళ్ళినపుడు “మి 

సూచన పొటించాను చూతురుగాని రండి" అని (పత్యేకంగా ఆతడు నన్ను 

తనయింటికి ఆహ్వానించాడు. చూద్దామని వెళ్ళాను. మేడమెట్ల క్రింద ముక్షోణా 
కారంలో నిర్మింపదిడ్డ ఒక అలమారు చూపించాడతడు. ఆకుటుంబినభ్యు 
లందరియొక్క. రకరకాల చెప్పుల జతలు, బూట్లు, అందంగా దానిపైన 

అమర్చిషాన్నాయి-వారి ““జీవనస్థాయి” చొలాగొప్పదిమరి,. “ఈ అలమారు 

క్రొ త్తగొనిర్మించి, దీనిలో మా కులదేవత నుంచానని ఒకవిధమైన 

సంతృ ప్రితో చెప్పాడతడు. దాన్ని చూడటంతోనే _స్పంధించిపోయోను. 

“ఆవిధంగా దేవత నవమానించేబదులు ఆ చెప్పులనే అలమారులో ఉంచి 

పూజిస్టేపోలేదా 1” అని మాత్రం అన్నాను. అధునాతన అభ్యుదయ 

హిందువుల జివనం ఇట్లా ఉంది. 

(శ్రీరామచంగదుడు, శివాజీ, వివేకానందుడు మొదలై నవారు ఈవిధమైన 
అధునిక తవల్ల జనించినవారుమా[తం కాదని మనం మరువరాదు, రామాయణ 

భారతొలు కీ రించిన ఆదర్శాలచేత శివాజీ ఊ లేజితురై నాడు, మన హిందూ 

జీవనంపట్ల ఆయనకున్న (వగాఢమై న శ్రద్ధకు ఆయనలోని అనమానమై న 
సంఘటన చాతుర ష్టం తోడై దానికి చె చై తస్యేవంతమై న [వయోజకళ్వాన్ని 
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సమకూర్చింది. అదియే ఆయననొక మహాశక్తిగా రూపొందించింది. అందు 
నే ఆయన చరితయొక్కగతినే మార్చివేయగలిగాడు. వై దిక బుషులు 

మొదలుకొని, రామకృష్ణపరమహంన, వివేకానంద, రామతీర్థాది మహో 

పురుషులవరకు, అందరూ తరతరాల ఆదర్శాలను, తమయెదలో నొక్షాత్క్ల 

రించుకోని తమ (యమేమమయజీవితాలద్వాకఠా, డ్ _కేజకరమై న తనువ్య క్తి క్రి త్వ 

[ప్రభావాలను మనవారిమై ముద్రించారు. వతికూలక క్రలన్నిటినీ ఎదుర్జొని 

స్థిరంగా నిలబడి, 3 సవాలుచేస్తూ (ప్రపంచాన్ని నంబోధించారు. వారిసంతతికి 
చెందిన మనం ఈనాడెంతటి దయనీయమై న స్థితికి దిగిజారిపోయాం ! !! 

వారిని వీపలనుగా తీర్చిదిద్దిన ఆదర్శాలయొక్క. i ఓనమాలుకూడ మనకురావు. 

ప్రభుత్వ మిచ్చిన ఉపకార వేతనంతో విదేశాలకు వెళ్ళిన ఒకయవకుడు 
నాకు తెలునును, అక గాడ ఆత్మ, పొణాయోమం; గీత. ఇంకా అనేక 

హిందూజీవన పద్ధతులను గురించి అతణ్తి అనేకులు ఎన్నో అడిగారు. 
పాపం ఆ విషయాలగురించి అతనికున్న పరిజ్ఞానం పూజ్యం, తన యిబ్బంది 

గురించి అతడు నాకు తెలీయపర చాడు. అయితే, నేనుమాత్రం ఏంచేయగలను? 

యోగాభ్యానం, సమాధి, [పాణాయామం ఇంకా అటువంటి ఇతరవిషయాలలో 
నేనాతనికి 'తపాలాళిక్షణీ ఇవ్వగలనా ! ఈభూమికి చెందిన ఒక విద్యాధికు 
డనబడే యువకునకు మన జీవనత తముయొక్క_ (ప్రాథమిక విషయ 
వాసనై నాలేదు - వాటినీ అతడు తన జీవితంలో సాత్షాత్క_రించుకోవటం 

గురించి ఇంక చెప్పేదేముంటుంది! ఎంతటి అవమానకర మెన వ పరిస్థితి ఇది!! 

వివిధ అంశాల్లో మన ఆదర్శం 

ఇంక్క ఇతర అంకౌలు చూద్దాం, ఉదాహరణకు మనకుటుంబం, మన 

ఇరుగుపొరుగు, మనవిదా కేంద్రాలు, మనవృ త్రిక (తాలు మొదలుగా సమాజం 

లోని అనేకరంగాలతో మనసంబంధాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాం. 
జీవితంలోని ఈ రంగాలన్నిటికి హిందువులొనగిన విశిష్టమైన కానుక 
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ఏమిలేదా ? ఉన్నది, అంతేగాదు. మానవుని కార్యక్ష[త్రాలలోని అతిస్వల్ప ' 

మయినదానినుంచి, అతివిశాలమై న విషయంవరకు, హిందూత _త్త్వం ఒక్ల్ష "పే 

ప్రభావితంచేనూఊంది.వ్య క్రి సమష్టిగా రూ పొందడంలో తొలిమెట్టుకుటుంబం, 

కాబట్టి , కుటుంబసభ్యులమధ్య ఉండే సున్నితమైన తీయని అనుబంధాలను 

సమైక్యతను ఎల్లవ్వుడు చక్కగా నిలుపుకొనేందుకుగాను, ఆ కుటుంబ 

సభ్యులుగా మనం వివిధక ర్తవ్యాలను సరిగా నిర్వర్తించాలి, కుమారుడుగా 

సోదరుడుగా, భర్తగా - యింకా యే యితర మై న బాంధవ్యం కలిగి ఊన్నా 

మనం మాథ్రం, ఒక ఉదాత్త హిందూగృహస్థ జీవితంయొక్క ఆదర్శాన్ని 

మనలో నిలుపుకోవాలి, “నేను సమాజకార్యం చేస్తున్నాను, ఈ కుటుంబ 

బంధాలతో నాకేంపని” అని మనమంటే, అది మనకు గౌరవ (పదంకాదు. 

మన దేశంతో జన్మించిన ఆదర్శపురుషుల జీవితాలను ఒకసారి వరికించండి. 

(శ్రీరామచంద్రుడు పదహా రేండ్లు నిండకముందే, తన తం డ్రి ఆజ్ఞానుసారం 

రాష్షసులను చంపేందుకు విశ్వామితునివెంట అడవికి హోయాడు. అటు ప్పెన 

కేవలం తండ్రిమాట వమ్ముకానీయకుండా ఉండడంకోసమే సంతోషంగా వదు 

నాలుగేండ్ల వనవాసొనికి బయలుదేరాడు. సోదరుడుగా, అతడు లక్ష్మణునిపట్ల 

తదితరులపట్ల ఎంతటి గాఢమై నఅనురాగం చూపాడు! ఆయన ఒక ఆదర్శ 

పుత్తుడు, ఒక ఆదర్శసోదరుడు, ఒక ఆదర్శభర్త, ఒక ఆదర్శమిత్రుడు, ఒక 

ఆదర్శశిమ్యడు- అంతేగాక శ[తువులకతడొక ఆదర్శవై రికూడా; ఆయనలో 
ఆదర్శహిందూపురుష లక్షణాలన్నీ మేళవించాయి. అట్టి వాడే (శ్రీకృష్ణుడు 

కూడ, యశోదా నందులకు ఆతనివల్ల ఎంతటి సాంత్వనము, ఎంతటి 

అనందం! తన మధుర మై న (పవ రనలతో తన పరిసరాలన్నిటిని ఎంతగా 

పరవశింవచేశాడతడు ? 

ఇక విద్యార్థిదశలో కేవలం విషయాన్ని మన మెదడులోనికి 

దట్లించడం మాత్రమే గాకుండ, విజ్ఞానాన్ని, శీలాన్ని పెంపొందించుకోవటమే 

ఎల్లప్పుడు మనఆకాంక్ష గా ఊంటూవచ్చింది.మనం కేవలంపుస్తకాల పురుగులం 

కానక్కర లేదు. విద్యార్హనకు మనస్సును ఏకాగం చేయటమొక్త కే కీలకం. 
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క్రమబద్దము, ఆరోగ్య(ప్రదమునై న అలవాట్లు మనలో ఉంటే ఏకాగతను 

అభ్యాసంచేయటం కష్టతరం కాదు, అటుపై న మనం చదువుకునే అనేక విద్యా 

సంస్థల్లో, అనేకులై న మన ఉపాధ్యాయులతో, తోటివిద్యార్థులతో మనకు 

పరిచయం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మన హైందవ సంప్రదాయం (ప్రకారం 

గురుశిమ్యలమధ్య సంబంధం ఒక వ్యాపారపుటొవ్నందం వంటిది కాదు. 

అది ఒక ఉదాత్తమైన విషయం. శిష్యుడు గురువును మూర్తీభవించిన 

విజ్ఞానసర వ్రస్వంగాను, భగవత్స్వరూవంగాను భావించి, ఆతనిపట్ల వినయ 

విదేయతలు కల్లి శ్రద్ధాభక్తులతో (పవ ర్తి నాడు. 

ఈమాట చెప్పటంతోనే, ఈనాటి అధ్యాపకులు అంతటి శ్రద్దాభ కులకు 

అర్లు లై నవారా అని (ప్రశ్నించేవారు కొందరున్నారు. కాని విద్యార్దులు 

అటువంటి వ[కభాష్యానికి, వ కద్యష్టికి ఎరకాగూడదు. మన కర్తవ్య 

మేమిటో మనం ఆచరిద్దాం; అది మనమంచికే; మనను చక్కదిద్దుకొన డాని కే, 

దేవాలయంలోని హనుమంతుని విగ్రహాన్ని మనం.'పూజి స్తాం. కొంతకాలానికి 

దానిపై పూయబడే సిందూరంచేత అది దట్టంగా కప్పబడుతుంది. దానితో 

దాని ఆకారం గ ర్రువట్ట లేనంతగా మారిపోతుంది. అయినా, మనంమాత్రం 

ఎప్పటివలెనే, అంతటి భక్తితోను హనుమంతుని విగ్రహంగానే పూజిస్తాం, 

విద్యకు అధి దేవత యైన వినాయకునకు బానలాంటి బొజ్జ, ఏనుగుతల 

ఉంటాయి. అంతమాత్రాన ఆయనపట్ల భక్తి శ్రద్ధలను అవేమి మార్చలేవు, 

జన్మతః జగద్దురున్నై న శ్రీకృష్ణుని చూడండి - ఒక సామాన్య విద్యార్థి వలె 
ఆయన సాందీపని ఆశ్రమంలో మెలిగాడు. ఆయనలో ఆదర్శ హిందూవిద్యార్థి 

యొక్త రూపం కనబడుతుంది. ఇతర విద్యార్థులందరివలెనే అతడుకూడ తన 

గురువును (ప్రగాఢమైన భక్తి శ్రద్దలతో సేవించాడు. యజ్హానికవసరమై న 

సమిధలను తెచ్చేందుకు అతడు వర్ష ౦లోను, తుఫానులోను అడవులకు వెళ్లాడు 

మూ_ర్రీభవించిన విజ్ఞానన్వరూపుడై న ఆతనికి ఇంక వేరే అధ్యయనం 

చేయవలసిందేముంది ? 
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ఇంక తోటివిద్యార్థులలో, సహచరులతో అతని ప్రవ ర రనను చూడండి! 

వొర ందరిపట్ట ఎంతటిగాఢమై న, నిర్మలమైన (పమ ఉన్నదాతనిలో ! 

నుదాముడనే ఒక "పేద([బాహ్మణ బాలుడు, సొందీపనియొక్కం ఆ శమంఠలో 

అతనికి సహాధ్యాయుడు, తదనంతరజీవనంలో శ్రీకృష్లునికీ ర్తి దేశదేశాల 

వ్యాపించిననాడు, ఒకనాడు సుదాముడు చిరిగిన బిట్ల లతో, గుప్పెడు అటుకు 

లతో తన చిన్ననాటి సహాధ్యాయుజ్లి చూడ బయలు దేరాడు, చిన్ననాటిమి తుని 

చూచినవెంటనే (శ్రీకృష్ణుడు పరుగునఫోయి ఆలింగనంచేసికొని ఆదరంతో 

హృదయానికి హత్తుకున్నాడు. తనమి[త్రుడు తనకొరొ కుతెచ్చిన అమూల్య 

మైన ఆ కానుకను లాగుకొని ఎంతోనంతృ ప్రి ఫితో అరగించాడు. అటుపిమ్మట 

సుదామునిె పై అంతులేని సంపదలను వర్షి ంచాతుకూడా. 

మన పెద్దలతో ఎప్పుడై నా అనుకోకుండా ఆదర్శపర మై న విషయా 

లలో విరోధం ఏర్పడినప్పటికీ, వారివట్ల మనం పొటించే మర్యాదపూర్వ్యక 

మైన నడవడిలో ఎట్టి మార్పు రానక్కర లేదు. మహాభారత యుద్ధంలో 

భీష్మార్లునులు ఒకరినొకరు ఎదురొ_నినపుడు అద్దనుడు ముందుగా అయిదు 

బాణాలను భీష్ముని పాదాలదగ్గరకు గురిపెట్టి విడిచాడు. అమోఘాలైన 

అర్హునుని బాణాలు భిష్ముని “వక్షస్థలాన్ని 'తగులక, అతని పాదాలవద్ద 

పడటం చూచి భీష్ముని రథసారథి ఆశళ్చర్యచకితు డయ్యాడు. అది చూచి 

“నాకు (పియతముడై న అరునుడు తన పంచ ప్రాణాలతో నూ నా పొదాల 

వద్ద మోకరిల్లి నా ఆశీస్సులను కోరుతున్నాడు” అన్నాడు భీష్ముడు. 

స్వధర్మ నిధనం [శ్రేయ 

ఈ ఉదాహరణ లన్నిటిని పాతకాలపు పురాజణగాథలుగా మనం 

(తోసివేయరాదు. వాటిలోనే అమూల్యమైన మన నంస్కృతీరళ్నాలు 

పొదుగబడి ఉన్నాయి. మన హిందూ జీవనపద్ద తిని చూచి యావ త్రవంచం 

ఈర్ష ్యవడేటట్లుగా అవే ఒకనాడు చేశాయి. ఈ రోజుల్లో అవన్నీ ఆచరణ 

యోగ్యాలు కావని అంటూ విడచిపుచ్చరాదు. ఈ ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో | 
| 
| 
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గూడ అటువంటి స్ఫూర్డిదాయకాలై న ఉదాహారణ లున్నాయి, వాటిలో మేన 

సంధుసావకులె న డాక రు హూడేవార్ జీవితం ఒకటి. సంఘకార్యం నిమి త మె 
థి య లు ౧ అటి రాజు 

ఒకసారి వారు పూనా వెళ్ళారు. వారు ఒక పుర|వముఖుల సమావేశంలో 

(ప్రసంగించవలసి ఉంది, ఆ సమావేశానికి ఆహూతులై న "పెద్దలలో డొక్ట ర్జీ 

చిన్ననాటి గురు వొకరున్నారు. నగరంలోని (వముఖులలో "అనేకమంది ఆ 

సమావేశంలో ఆసీసులై ఊన్నారు, డాక్టర్ జీ ఆయనను చూచినవెంటనే లేచి 
నిలబిడి, ఆయన పాదాలకు వందనంచేని తన ఆననాన్ని వారికి సమర్పించారు. 

శాళ్వ్యతాలై న మన జీవనమూల్యాల ఉద్యానమునుండి నేడు మనం 

గహ స్తున్న పుష్పాలు కొన్నిమా(త్రమే ఇవి. 

ఒక వ్య క్రివలెనె. ఒకజాతిగూడ తన స్వధర్మమనే వేళ్ళు తెగకుండా 

అంటి పెట్టుకొని నిలబడినప్పుడే అభివృద్దిని, క్రమవికాసాన్ని పొందుతుంది. 

ఆవిధంగానే సర్వతోముఖవై_ భవ సొధనలో విజయం పొందుతుంది, ఒక 

జాతియొక్క స్వధర్మముయొక్క వేళ్ళను సెల్ల గించి వాటిస్థానంలో వేరొక 

దాన్ని అంటుగడితే, అది అ స్తవ్య స్తతకు, వతనానీకి దారితీ స్తుంది. 

భగవద్గీత ఇట్లా చెప్పుతున్నది : 

న్యూధల్ళే నిధనం (జేయ */ వరధర్శ్యో భయావమహా* 4 

(తన ధర్మం ఆ చరించేటప్పుడు మృత్యువు సంభవించినా (శేయస్పే; కాని 
పరధర్మం స్వీక రించటంమ్మాత్రం భయంకర మైనది) 

హిందూ హృదయంలోని పరంసరాగతమై నృ అమరాలై న సంస్కాా 

రాగ్నికణాలను కప్పివే స్తున్న ఆత్మవిస్మృతి, వరానుకరణం అనే నివురును 

ఊదివై చి ఈ పవిత్ర భూమిలోని న్వచ్భమైన జాతీయాత్మజ్వాలను తిరిగి 

సంపూర్ణతేజంతో (ప్రజ్వరిల్ల చేయాలి, దానికొరకు హిందూ జీవనపద్దతిని 

పునరుడ్దీపింవచే సే సేకార్యాన్ని చేపట్టుమని రాష్ట్రీయ స్వధర్మం మనలను 

ఆహ్వాని పోంది. 



[ర్రతివ్య క్రి ఒక అదర్శహిందువుగాను, నమాజప్పరుషుని చైతన్య 
వంతమైన అవయవంగాను రూపొందే సుసంఘటిత నమాజస్థితి మన 

కొార్యంయొక్క పరమలక్ష్యం. ఆ లక్ష్యమే మన _ ప్రయత్నాలకు 

నిఠంతరము (పేరణ ఇ స్తున్నది. 

ఈ లక్ష్యం కొద్దిరోజుల్లో లేక కొద్దినంపత్సరాల్లో సాక్షాత్కరింప 
టి (ae) (a) భా 

బడదనేది స్పష్టమే. దీనికి అంకితమై ఆర్భాటం లేకుండా నిర్విరామ 

కృషిచేసే వందలు, చేలు కార్యక రలు కొవాలీ, అందుకుగాను వ్యతి రేకత లకు 

వ్యామోహాలకు చలించని గుండెనిబ్బరం కొవాలి. అట్టి (పేరణగల 

జీవితాలను రూపొందించేందుకే సంఘం దై నందిన సంసారాలసట్ల శ్ద్ధ 

చూపుతున్నది, జీవితాన్నంతనూ ఈ కొర్యానికి అంకితంచేసి ముందు 

కురికేందుకు అవసరమైన శ కిని, యోగ్యతను వ్య కిలో సృష్టించే సద్దుణా 
యా | నం! అంటి డు a 

లన్నిటిని అలవర్చేందుకు (ప్రతిదినము |వయత్ని స్తున్నది. 

అడ్డు తోవలసె మోజు 

ఒక కార్యానికి అంకితమై ఈవిధంగా స్థిరంగా, (ప్రశాంతంగా, జీవిత 

పర్యంతము శ్రద్ధతో కృషిచేయటం నేటి (౩ పవంచములో విచిత్రం అనిపించ 
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వచ్చు. అయితే ఒకనూతనత్వం, ఒకమౌొలికత దానిలో ఇమిడియన్నాయి, 

అందుచేత మన ఈ కార్యపద్దతిని అర్థంచేసుకోవటానికి, ఒంట పట్టించు 
కోవటానికి సామాన్య (ప్రజలకు కొంతసమయం సహజంగా పడుతుంది, 
ఉదాహరణకు, మన కార్యపద్దతి ప్రకారం ఒక నిరీ ర తసమయంలో, నిర్తీత 

స్థలంలో ఏండ్ల తరబడి జీవితంతం వ్యక్తు కులు సమావేశం కావలసి ఉంటుం 

దనేనరికి చాలామంది ఆశ్చర్యచకితులొతారు, ఒకసారి ఒక యువకుడు 
ఏకా[గత సాధించేందుకు తనకొకమార్షం చెవ్వుమని నన్నడిగినాడు. అతని 
నిష్ష ఎంతటిదో తెలిసికొందామని, ఒక సాధనను నిత్యం అభ్యసింపుమని 
చెప్పాను. వెంటనే అతడు “దీనిని నే నెంతకాలం అభ్యసించాలి” అని 
అడిగినాడు. జీవితాంతం చెయ్యి అన్నాను, దానికి ఆశ్చర్యవడి “జీవి 
తాంతమూనా? అదెట్లా సాధ్యమవుతుంది?" అన్నాడు. “అయిలే ఈ 
నియమానికై నా ఆంటి పెట్టుకుని జీవితాంతం వుండగలవా?ి అని హాన్యంగా 
నేను ఆన్నాను. 

ఈనాటి మనస్తత్వము అట్టి ది సత్యర ఫలితాలు, అడ్డు త్రోవలు 
కొవాలి, నిజాయితీతో కష్టపడి పనిచేయడంపోయి, మంచిచెడ్డలతో పని 

లేకుండా సత్వర ఫలితాలనిచ్చే మార్గాలు వచ్చినాయి. సంపాదనాపరుడు ధన 

వంతుడయ్యేందుకు అడ్డు త్రోవలగురించి ఆలోచి స్తున్నాణడు సు. తెల్ల వారేసరికి 
ఆవిధంగా అయ్యే అవకాశమేఉం కే దాని నిమి త్తమై ఎంతటి సిచస్తాయికై నా 

దిగజారడానికి అతడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దొంగవ్యాపారం, సట్టావ్యాపారం 

చేసాడు; జూదం ఆడుతాడు; (గ్రహబలం కలిసివ స్తుందేమో చెప్పుమని 
జ్యోతిష్కుల వెంటపడతాడు. ఇక దొంగతనం, దోపిడీలు అడ్డు _తోవల్లో 
రాచబాటలుగదా ! 

భగవత్ సాక్షాత్కారంలోగూడ అడ్డుతోవలకోనం వెదకడం ఆరం 
భించీనారు [పజలు. జీవితాంతము తపస్సుచేనూ భగవంతునిపై మనస్సును 

ఏకా[గంగా లగ్నంచేసే కష్టం ఎవరువడుతారు ? తనకు భగవంతునికి 
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మధ్యవర్తిగా ఉండే ఒక సాధువునో, నన్యాసినో వట్టుకునేందుకు [ప్రయ 
త్ని స్తారు. అట్టి మధ్యవర్తులు తమపాపాలు వారినెత్రిన వేసికొని, వారి 
పుణ్యాన్ని తమకిస్తారని, ఆవిధంగా తాము పవిత్రులు అయిపోగానే ఇక 

భగవంతునితో (ప్రత్యక్షసంబంధ మేనని వీరి ఊహా, అడ్డు తోవలమోజుతో 

కలుషితంకాని జీవితరంగం ఏదీలేదు. 

అత్మహత్యా నద్భశ (ప్రలోభాలు 

నలుదిక్కుల అబువంటి వాతావరణం వ్యాపించిఉన్న కారణంచేత 

" (ప్రజలు సంఘకార్యంలోకూడ అటువంటి అడ్డుతోవలేమై నా ఉన్నాయేమోనని 
ఆలోచి స్తుంటారు, “ఈ విధంగా ఎంతకాలం పనిచేస్తారు ? మోరు కాంక్షించే 

సంపూర్ణ సమాజ పరివ ర్రనాన్ని ఎప్పటికి సాధించగలరు ? ఇంకా ఎన్ని 

సంవత్సరాలు ఇదే మార్షాన్ననుసరించి కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉంటారు ?*” అని 

అడుగుతుంటారు. అటుపైన వారిదృష్టిని నలుగడల (ప్రసరింపజేసారు. 
సువిశాలమై న జాతీయజీవనాన్నంతనూ ఆవరించగల వి స్ఫృతాధికారాలు 

గల, శ క్రిమంతమై న (పభుత్వయంత్రాంగం చూ స్తారు, ఇట్టి పరిపాలనా 

యం (తాంగం, ఆరి కసంప త్తి, అధికారాలు తమకున్న ట్ల యితే విద్యాబోధన 

మొదలయినవాటిద్వారా తాము కొద్దికాలంలోనే మొత్తం దేశపరిస్థితిని 
మార్చివేసి, ముందుతరాలను తామాశించిన విధంగా రూపొందింవగలమని 

కలలుగంటారు. స్వల్పత్యాగంతో సత్వరఫలితం ఇచ్చే అడ్డు త్రోవలు 

అంపే వారు మోజువడతారు, ఈ ఈ ఆలోచనావద్ధతి పెకి చాలాఆకర్త ణీయంగా 

ఉంటుంది. దానికితోడు ఆర్థిక రాజకీయ అంశాలకు మన “పభుత్వం 

ఇస్తున్న (పొధాన్యం, పంచవర్ష (వణాళికలగూర్చి వారు. చేసే ఎడతెగని 

(ప్రచారం, దేశంలోని యువకళ క్రిని ఆకట్టుకోవటానికి వారారంభించే క్రొ త్ర 

క్రొత్త పథకాలుకూడా- రాజకీయ అధికార మే మన సమస్యలన్నిటికీ సర్వ 
రోగనివారిణి అని భావించే ఈనాటి (పజల మనస్థితికి దోహదం చే స్తున్నాయి, 
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కాని మనంమా(తం ఇటువంటి “పైపై ఆలోచనలతో మోనపోరాదు. 

దురదృష్టవశాత్తు సెపెన ఆల్ కోచించటమే ఈ ఈనాడు పరిపాటి. కాని, (ప్రతి 

విషయాన్ని నిశితంగా ఆలోచించిమా [త్రమే (గ్రహించాలని మన (ప్రజల 

కుద్చోధించాలి. ఒకసారి నాగపూర్లో అఖిలభారత విద్యావిషయసమ్మేళనం 

ఒకటి జరిగింది. దానిలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన _వముఖవ్య క్రుల్లో నారు 

తెలిసినవారు కొందరున్నారు. వారానభతో జరిగిన విషయాలు, నిరయించిన 

నియమాలు, పాఠ్య! 'పణాళికఖును గురించిన వివరాలు నాకు చెప్పినారు. అంతా 

విన్నతరువాత, విద్యబోధించాలని మారు ప్రయత్ని స్తున్న వ్య_క్రియొక 

స్వభావం, అసలు అవసరాలు ఏమిటో చెప్పగలరా? అని వారిని చిన్న (ప్రశ్న 

అడిగినాను. ఈ|ప్రశ్న తమకు తట్ట లేదని అందులో ఒకరు వెంటనే ఒప్ప 

కొన్నారు. మనదేశంలో పనులు జరుగుతున ఇ, తీరు ఇది. గుడ్డివాణి మరొక 

గుడ్డివాడు నడిపించే కథలాగున్నది ఇదంతా. సమన్యయొక్క. 'మూలకార ణం 

(గహించే ఉద్దెళ్యంగాని, (ప్రయత్నంగాని లేదు, 

ఇటువంటి పైపై ఆలోచనలు, రాజ్యాధికారంలాంటి అడ్డు తోవలు 

ఒక దేశంలో శాశ్వతమె న జాతీయజీవనాన్ని సృష్టిం ందోడానికి నిజంగా 

ఉపయోగవడతాయా ? (పపంచ చరిత్ర పుటలు తెరిచి ఒకసారి పరిశీ 

లిద్దాం. పూర్తిగా రాజకీయాధికారం'పై ఆధారవడిన సా్యమాజ్యాలు గతంలో 

అనేకం ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు: సమృద్ది, సంరక్షణలరు పర్షి యా దేశం 

తన చ[క్రవర్ష్హిమోదనే ఆధారపడి ఉండేది, మతంతోసహా (ప్రడాజీవితంలోని 

అన్ని అంశాలూ అతని అధీనంలోనే ఉండేవి. అతడే సర్య్వోచ్చాధికారి. 

కొంతకాలంపాటు అక్కడి _పజలు నిశ్చింతగా, సుఖంగా జీవించినారు. కాని 

అరబ్బుల దండలా "త్రయొక్క (పథమాభూతానికే వారి జాతీయ 
జీవన (ప్రానాదంయావత్తూ కుప్పకూలిపోయింది. ఇట్టి దురవ'సే రోమన్ 

(గీకు సామాజ్యాలకుకూడా పట్టింది. ఈ సామాజ్యాలలో “సంవదగాని 

చక్కని పరిపాలనావ్యవస్థగాని, సై నికళక్రిగాని లేవనికాదు దానిఅర్థము, 

ఐతే అవన్నీకూడా రాజాధికారమనే ఇసుకపునాదులపె ఆధారపడి 
fh 
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ఉండేవి. అట్టి రాజకీయాధికారము, ఒక్క క్షణంలో భగ్నమయ్యేసరికి 
దానితోపాటు వారి నాగరికత,మతం, జాతీయత పూర్తిగా నేలకూలిపోయినవి, 

విశ్వరంగస్థ లాన అవి ఎన్నడూ మరి కనిపించలేదు. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క 

దేశమే శొతీయాత్మలను ఇస్తాముకు ఆంకితంచేసి, ముసి ౦ దేశములుగా 

మారిపోయిన వి. 

మనజాతి అమరత్వంలోని విశేషం 

అయికే మన దేశగాథ మాతం దీనికి పూర్తిగా విభిన్నంగా రూఫొం 

దింది. ముష్కరజాతులు జరిపిన భయంకర దండయా [తలు ఎన్నింటినో 

మనజాతి ఎదుర్కొన్నది; ఆ విరోధశ కుల కబంధహ స్తాల్లో కొంతకాలం 

- అప్పుడప్పుడు శతాబ్దాలత రబడికూడా = చిక్కుకొంది. రావణాసురునికాలం 

నుండి అనేక పర్యాయాలు అధర్మశ కు లువిజృంభించి ఈభూమిని శౌసించాయి, 

బొరంగజేబు పాలించిన ఆ చీకటిగడియల్లో సర్వనాశనం నుంచి ఈ 

హిందూడాతిని రక్షించటానికి సర్వశ _క్రిమంతుడగు & పరమేశ్వరుని 

అవతారానికే సాధ్యమని, సమర్థరామదాసస్వామివంటి వీరసాధువుకూడ 
సంతాపంచెందినాడు. మన జాతీయజీవనాన్ని కూల(దోయటానికి జి త్తులమారి 

ఆంగ్లేయడుకూడ _ ప్రయత్నించినాడు. ఈనాడుకూడ అధర్మ కులు 

“స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి. అయినా మనజాతి అనేకసార్లు ఇట్టి తీవ 

(ప్రమాదాలన్ని టీని తట్టుకొని నిలబడింది. చితాభన్మంలోనుండి కూడా, మన 

జాతి, చై తన్యవంతమై తిరిగిలేచింది; దుష్టశ కుల ధృతరాష్ట్రకాగిలినుంచి 
తప్పించుకొని ధర్మరాజ్యాన్ని స్థాపించింది. జాతీయాదర్శభావనతో 

(పేరితమె మై నూతనోత్సాహంతో అదే ఊబ్వలపరంవర తో ఈనాటికీ అఖ౦డంగా 

కొనసాగుతూ ఉంది. ఇట్టి అద్భుతం ఎట్లా సంభవించింది * మనజొతి 

యొక్క ఈ అమరత్వ రహస్యం ఏమిటి ? అతిభయంకర విషప్రయోగా 

లకు తట్టుకొని మనజాతి మృత్యువు నెదిర్చి నిలువగల్లటంలోని రహస్యం 
ఏమిటి ? 
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మనజాతి మనుగడకు రాజకీయాధికారం ఆధారం కాదనేది సుస్పష్టం, 
లేకపోతే ఇతరజాతులవలెనే పురావ స్తుపదర్శనశాలలో మాత్రమే మిగిలే 
గతి మనకూ ప్తేది. రాజకీయపాలకులను మనజాతి ఎన్నడూ ఆదర్శంగా 
స్వీకరించలేదు. మన జాతీయజీవనానికి వారెన్నడూ ఆధారం కాలేదు. కాని 
సర్వసంగపరిత్యాగు లై తమ సర్వస్వాన్ని దేశకల్యాణానికి అంకితంచేసి 
యావ త్తుసమాజాన్ని సన్మార్గంలో నడిపించిన సాధువులు, మహాత్ములే 
మనజాతికి ఆధారం, ఆదర్శం. ధర్మళ క్రికి వారు (ప్రతినిధులు, ఆ సర్వోచ్చ 
ధర్మాధికారానికి నమ్మినబంటు మాత్రమే రాజు, దురాక్రమణ శ కులకు 
తట్టుకోలేక రాజళ క్రి మట్టి గొట్టకపోయినా, ధర్మళ క్రి మాతం సమాజాన్ని 

విచ్చిన్నం కాకుండా నిలిపిఉంచింది. 

రావణుడు మేధావి, మన నమాజ సమైక్య కీలకం అతనికి తెలును. 
మన జీవన కేంద్రం బుషి వాటికల్లో ఉన్నది. కనుకనే ఆ అరణ్యాలలో 
జరిగే యజ్ఞ యాగాదులమోద విరుచుకపడ్డాడు. కాని ఆ వీరమహర్షులు 
రావణుని దురాక్రమణలకు ఎదురు నిలబడి సమాజాన్ని జాగృతంచేసి 
నమై క్యపరచే తమ కృషికి అంటి పెట్టుకు నే ఉన్నారు. సమాజమంతా-చివరకు 
దేవతలుకూడా-రావణుని పాదాల క్రింద నలిగి మూలిగినారు. అట్టిస్తి తిలో ఈ 
సమాజం (శ్రీరామచంద్రుని రూపంతో జాగృతమయింది. ఆ జగ దక్షకుడయిన 
శ్రీరాముని తీర్చిదిద్దినది మహర్లులై న వశిష్ట విశ్వామిత్రఅగస్త్యాదులు. అంత 
మాత్రమగాదు; సమాజమంతటిలోను (గాఢ జాతీయచై తన్యాన్ని యజ్ఞ 
యాగాదుల్లో జరిగే (ప్రవచనాలు, శా న్వ్రార్ధాలద్వారా జాజ్వల్యమానంగా 
ఊంచినారు. ఈ గోచిపాతరాయుళ్ళలో సమాజసంక్షేమంపల్ల ఎంతో నిష్ట, 
జాగరూకత ఊండేవి. చివరకు రావణుని సంహరించిన భయంకరా స్తంకూడ 
శ్రీరామునికి అగ నుడే ఇచ్చినాడు. ముల్లోకాలను ముంచెత్తుతూ విరుచుకవడే 
అధర్మ (ప్రవాహంయొక్క. తాలో తృుంగతరంగాలను ఆనాటి బుషులు 
అవిర ళకృషిచేత, (పేరణచేతనే చివరకు అదుపులో పెట్టగలిగినారు, 



104 వొంభజన్యం 

అధర్మశ కుల అభేద్యదుర్లమై న లంకానగరంయొక్క. చితాభన్మంనుండి 

తొల్లి టికన్న తేజోవంతమైన సమాజము ఆవిర్భవించింది. 

పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది 

బౌద్దులకాలంకూడ మన కిదే సందేశాన్ని స్తు సుంది, బుద్దుని తరువొత 

అతని అనుచరులు (భష్షులై, పరంపరాగత జాతీయనం ం|వదాయోలను సమూ 

లంగా పెకలించివేయ నారంభించినారు; మన శ్రేష్టమైన నంస సతీ సద్దుణాలను 

సర్వనాశనం చేయాలనుకొన్నారు; గతంలో డునవేనుకొని * ఉన్న సంబంధా 

లను (తెంచివేసినారు; ధర్మం దాదాపు అంతరించింది; సమాజవ్యవస్త స పూర్తిగా 

ఛిన్నాభిన్నం కాసాగింది. 

బౌద్ద దురభిమానులు, బౌద్దమతపుముసుగు ధరించిన విదేశీ 

దురాక్రమణదారులను అహ్వానించి వారికి సహాయం చేసినారు. జాతిపట్ట 

వరంపరపట్ల ఉఊండ వలసిన శ్రద్దాభక్తులు అంతగా దిగజారిపోయినవి. అం-ే 

మాతృ దేగరిపట , ధర్మంవట ఈబోదసంపదాయం దోహంచేసిందన్న మాట, 
య ‘ పా ఢా + లో ళ్ 

అట్లి విషగడీయల్లో మన ధర్మాన్ని, సమాజాన్ని కాపాడేందుకు, ఊద్ద 
రలు ర థా 

రించేందుకు ముందుకు వచ్చిందెవరు ? 

నాదిసిద్దమైన బుషి, ముని పరంవరయే శ కి కితో, తేజస్సుతో 

(శ్రీ ంకరాదారు రూపంలో సొక్షాత ,_రించింది. ఆయన ఒక సన్యాసియే 

గాక అద్వితీయత త్వవే త; సొటిలేని సంఘటనక ర. ఆయనమాహాత్మ్యము 
అణాల అటి అగి 

భౌతికసంప త్రిలోగాని, పదనిలోగానిలేదు. ఒకకొన నుంచి మరొకకొన దాక 

ఈ దేశమంతా ఆయన అర్దనగ్నంగా కాలినడకతో కలయదిరిగినారు. 

ఆయనకు విషం పెట్తి చంపివేయాలనే వయత్నంగూడ జరిగింది. ఇటువంటీ 

అనేక (ప్రమాదాలను ఆయన ఎదురొనవలసి వచ్చింది. అయినా నిర్భయంగా 

ఒకచోటినుంచి మరియొక చోటికి విశ్రాంతిగాని, సుఖంగాని ఎరుగక 

(ప్రయాణంచేనూ మన ,(ప్రాచీనసంస్కృృతీజ్యోతిని మర్ల ఊదీపింపచేసి నారు. 
జని 9 
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ఆయన శిష్యులు నిష్టావంతులై న సన్యాసుల బృందం. చెమటా, నెత్తురూ 

ధారపోసి, ఉజ్జ్వలమైన భవిష్య తృుకొరకు గతాన్ని వ రృమానంతో అతి 

దృఢంగా జోడించినారు. వారు మేల్కొల్పిన జాతీయచె చై తన్యం, నిస్సా వర్గ 

శృీవాభావం మరొకసారి సమాజం తనకాళ్ళె పై తాను నిలబడేటట్లు చేసింది; 

విద్రోహక కు కులను పెకలించివేయగలి గింది. భౌద్ధంయొక్క (ప్రత్యేక 

అస్థిత్వం తుడిచి పెట్టుకుపోయింది. కాని బుద్దుడుమా త్రం ఒక అవతారంగా 

నిలిచినాడు. మనం శివని పూజిస్తాము. కాని ఆయన చుబూడండే భూత 

గణానికి స్వాగతం వలుకంగరా! బగు శ్రా వా 

[| కొనసాగినకాల as అదే (పొచీన 

నం|వదాయాన్ని కొర్టూగించటానిక్ల ట్ర అనేకులు హు, సన్యాసులు 

ఊద్భవించినారు. sls | ప తులసిదాను, Eo] "డానేళ్గ పరుడు 

రామానందుడు, తుకారామ్, రామానుజుడు, మధ్వాదార్యులు, “గురునానక్ 

మొదలై న మహాపురుషులు ఎందరో జన్మించి ఈ దేశాన్ని ఆమూలా (గంగా 

ధార్మిక ర శ్రద్ధతో ముంచె ర్రినారు. ఆ ధర్మనిష్షను సమర్థ రామదానస్వామి 

జాతీయచె వై తన్య(ప్రోతన్సుగా రూపొందించినాడు. శ్రీరామునియొక్క. 

శ్రీకృష్ణనియొక్క కథలను వారు |పవచనంచేసినారు. ఆ అవతారమూ రుల 

వీర త్వాన్ని వర్డి ౦చే దివ్యగాథలు గానంచేసినారు. తాము ఆరాధించే దేవతల 

పట్ల ప్రజల్లో "విశ్వాసా న్ని మేల లిపి, (వజల నై తికదిలం (వభుత్వ 

దమనచర్యలవల్ల చెదిరిపోకుండా కాపాడారు. నంవత్సరాలతర బడి కొన 
సాగిన ఆధ్యాత్మిక, సాంన్కృతిక జాగృతియొక్క (వత్యశ నరిణామమే 
ఛ|త్రపతిశివాబీ నేతృత్వంలో సాధించిన మహ తత్తర జాతీయ పునరుక్లీ వన 

కౌర్యం. అంతకుముందు గూడ విద్యారణ్యస్వామి కలిగించిన అధ్యాత్మిక 

జాతీయ జొగ్చలినుండే ఉజ్వలమైన విజయనగర సామాజ్యశ క్రి ఉత్పన్న 

మయింది. ధర్మ ప్రబోధకుడైై న గురునానక్, ఆతని తరువాతివారు హిందూ 
విప్పవానికి పునాదివేసినారు. ఆ విప్తవం గురుగోవింద్, బందాబై రాగుల 
నాయకత్వంలో మహాయోధులై న సిక్తుల్లో వ్యక్తమయింది. ఆవిధంగా జాతి 

ean 
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నుదృఢంకావడానికి ధర్మమే మరొకసారి కేంద్రమయింది. దేశవిదోహ 

శ కులు నిర్హూలింపబడ్డాయి. జౌతీయ విజయధ్వజం అటక్ నుండి కటక్ వరకు 

కాళ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారివరకు సగ్ర్వంగా ఎగిరింది. 

ఆంగ్ల పరిపాలన నెదిరించిన నాటి జాతీయపునరుళ్థాన్నపవయత్నంలో 
కూడ అదే ఆధ్యాత్మికసంవ తి కన్చిసుంది. ఆధ్యాత్మికతా సూర్యుడు 

లీ మ్ 0 Coane we | 

పరిపూర్ణ తేజస్సుతో దేశమంతా తేజరిల్రి నాడు. వంగభూమిలో రామకృష్ణ 

వివేకా కానందులు, పంజొబులో దయానంద రామతీర్దులు, దక్షణాదిని రమణ 

మహర్షి అరవిందయోగులు -వీరంతా వ్రజలమనన్సుల్లో ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి 

నాతీయతను న్థాపించినారు, 

చరిత్ర మనకు చూపిన తిరుగులేని సాక్ష్యమిది. దానినుంచి గుణపాఠం 

(గ్రహించాలి. శీలసంపదగలిగి, సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక ఆదర్శాలపట్ల 

మొక్కవోని (శ్రద్దగల సంఘటితజీవనాన్ని, వేలాది సంవత్సరాలు 

అచంచలంగా నిలిచేటట్లు నిర్మాణంచేయాలి. మన |పాలీన ఆధ్యాత్మిక పరం 

పరచే ఉత్తే జితమై న సంఘటిత సమాజళ క్రియే యుగయుగాల మన అమర 

త్వానికి కీలకం. అదే మన రాష్టధర్మం. దాన్ని పునరుదరించి సంపూర్త 
డం (a) వా 

థ్ కిని సమకూర్చడానికి కంకణం కటుుకొన్నాము, 
paar. యు 

ఈనాడు మన ఆలోచనలను క్రమ్మివేస్తు సున్న ఒక పొరపాటు ఊహను 

తొలగించుకోవటం అవసరం. ధర్మం, ఆధ్యాత్మికత అనగానే “రాజకీయా 

ల్లోకి మతాన్ని ఎందుకు తెస్తారు అని అంటారు. “ధర్మంి అండీ 

సమంగా అర్థంకాక, అదీ పాశ్చాత్యుల “మతంి ఒకే అని తికమక 

వడ్లంవల నే ఇట్లి (ప్రశ్న ఉదయి నుంది. మతం అంటే వారికున్న మూఢ 
డ ళం లు అజాత 

భావనచేతనూ, రాజ్యాధికారం మతాధిపతుల ఆధీనంలో ఉండడంచేతనూ 
పాశ్చాత్య దేశాలు అనేక శతాదాలపాటు బాధలుపడాయి. ధర్ముంపట మన 

టు a se) 

కున్న భావానికీ, వారిమతానికీ మధ్య వెలుగుకు చీకటికి ఉన్నంత వ్యత్యాసం 
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ఉన్నది. ధర్మం, ఆధ్యాత్మికత -ఒక మూఢవిశ్వానం కాదు, అది సమ|గజీవన 

దృక్పథం, ఆర్థిక, రాజకీయ రంగాల నూదిరిగా జొతీయబీవనంలో 

కేవలం ఒక అంోంమా త్రం కొదది. ఆధ్యాత్మికత అంటే మానవజీవితానికి 
సరిపూర్ణతను సమకూర్చే విధంగా, సమాజజీవితంలోని అన్ని రంగాలనూ 

తీర్చిదిద్ది, వికసింపచేసి, సమన్వయాన్ని సాధించగల్లిన సమ్యగజీవన 
దృక్పథం. అదే మనజాతితరువుకు జీవరనం; అదే. మన జాతీయ 
వ్య_క్తిత్వానికి (పాణం. 

అధికారం (భస్టులను చేస్తుంది 

ఇవన్నీ అర్హంచేసుకున్నతర్వాతగూడ, ధర్మ [పచారానికి రాజ్యాధి 

కార౦ తప్పనినరియని భావించేవారుకొందరున్నారు. గతంలో ఇస్తాం క్రైస్త 

వాలు రాజకీయఅధికారంచేత నే దేశవి దేశాలకు వ్యా ప్తిచెందాయనివార ంటారు. 

క్రానీ నిశితంగాపరిశీలి స్తే, సమస్యలను రాజకీయాధికారం ఎవ్బుడూపరిష్ష రించ 

లేదని గమనిస్తాము. ఉదాహరణకు; (ప్రభుత్వమే కాదు, (ప్రజల్లో కూడా 

అనేకులు ఒంటరివాడై న ఏను క్రీ స్తును వ్యతి రేకించినారు. అతణ్ణి శిలువవేసిన 

తర్వాత, శిష్యులకు . మార్గంచూశే లువొ డ్ గొక్కడై నా లేకసోయినాడు. కాని 

ఆదర్శం వారి హృదయాలను ఉర్రూతలూగించింది, క్రీస్తు భావనచెే 

ప్రభావితులై , నూతనానుభూతిపట్ల గల విశ్వాసంతో, ఉత్సాహంతో వారు 

(పపంచం నలుగడలా అల్లుకుపోయినారు, (ప్రపంచం వారి పాదాలవద్ద 

మోకరిల్లి ంది. అప్పట్లో వారివద్ద రాజకీయాధికారం లేదు. అయితే కాల 

క్రమంలో వారి వారసులు రాజకీ కీయాధికార వ్యామోహానికి గురియై పతనం 

చెందినారు. తత్ఫలితంగా, ౩ 3 క9 స్త సవదేశాలలో ప్రజా జీవితాన్ని తీర్చెది ద్దెందుకు 

ఈనాడు దానికి శ క్తి లేదు సరిగదా, సామ్రాజ్యవాదళ రు కంల చేతుల్లో కై) సవం 

కీలుబొమ్మగా మారింది. అదికారదాహాంగల అనుయాయలవలన = ఇస్తాంలో 

వచ్చిన వికృతి సుస్పపష్పమై నదే. దాన్ని ఇస్తాంవ్యాప్ట్ అనటం పొర పాటు. 

మానవజీవితంతో అది ఆధ్యాత్మిక ఆదర్శాలను ఉద్బుదం చేయడం 

కానేకాదు. 
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అంతదూర మెందుకు ? నేటి కాంగెస్ నాయకులు ఒకప్పుడు మహః 
త్యాగాలు చేసినవారే గొవ్పదేశభ క్తులే. ఉజ్జ్వలమైన వారి జీవితాలను 
ఉదాహరణగా తీసుకొని [వ్రజలుకూడా స్ఫూర్తిని పొరీదినారు. కాని, నేడు 
వారి అవస్థ ఎట్టిది £ అవినీతి, ఆశితవక్షపాతం, అధికారవ్యామోహం 
స్వైరవిహారం చే స్తున్నాయి. అందుచేతనే స్వరాజ్యం వచ్చినవెంటనే 

కొం గెస్ సంస్థను ర ద్దుచేసికోవడం మంచిది; అధమవక్షం అధికారానికి 

దూరంగానై నా ఉండాలని గాంధీజీ నలహో ఇచ్చినారు. కొని అధికారం 

రుచిమరిగిన వారి అనుయాయులకు, ఆ హిత (ప్రదమైన సలహా కటువుగా 

తోచింది. ఈ ధోరణియొక్క విషభలితాలను కాం గె సేకాదు, దేశమంతా 

కూడా అనుభవి సోంది. 
టి 

కేవలం రాజ్యాధిళారంద్వారానే సమాజహితాన్ని సాధించాలి అని 

రష్యా చేసిన తాజా పయోగంకూడా దీన్నే నిరూపించింది. “అధికారం 
(భషులను చే నుంది. సంపూరాధికారం సంపూరంగా (భషులను చే నుంది" 

(ou) ల విం (a9) on) ఆజ 

అన్నది ఆదేశంలో అక్షరాలా నిజమైంది. ఒకసారి అధికారం చేజిక్కితే 

ఏమై నాసరే దాన్ని నిల బెట్టుకోవాలనే కోరిక, అధికారంచే సేవారిని పట్టి 

పీడ్రి స్తుంది. అటువంటప్పుడు “నేను యజమానిని _. మారు సేశకులు అనే 

భావన ప్రజలసట్ల కలిగితీరుతుంది, 

రష్యా దేశంలో సరిగ్గా అదేజరిగింది. విప్పవోత్సాహం, సంవదధికొరాల 

ఫలన్వరూవమయిన మదోన్మ త్తత _ ఇవన్నీ కలసి, నిర్ణాక్షిణ్యమై న 

నిరంకుశ త్వాన్ని అచ్చట సృష్టించినవి. అది జాతిమొ త్రాన్ని బానిసలుగా 

చేని మానదత్వంనుండి దూరం చేసింది, 

ఈ పద్దతిలో చూచినా అదే నిర్ణయానికి రాగలము. 'సెడ్యతోవవస్తే 
రాజ్యాధికారాన్ని అదుపులోపెస్త్టే శక్తికలిగి అధికారవ్యామోహాలకు 
అతీతంగా ఉంటూ, జాగరూక్రంగాఉండే సంఘటన నిర్మాణమే మన సమాజం 

సుఖంగా జీవించడానికి కావలసిన కాశ వతమైన నుష్టువ్యవస్సను నిర్మించ 
థు 
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గలదు. మనం చేస్తోంది ఆ వనే. రాజకీయాధికారం జాహ్యసాధనం 

మాత్రమే. అది మనిషియొక్క అంతరంగాన్ని ఒక ఆదర్శాని కనుకూలంగా 

మలచనేరదు. కేవలం (ప్రభుత షశాసనాలే మానవులను గుణవంతులుగా 

చేయలేవు. ఒక (తాగుబోతు మద్యపానని షెధచట్ట ౦ తెచ్చినా డనుకొందాం. 

అప్పుడు అతడు (త్రాగుడు మానకపోగా, తన చాతుర్యం అంతా (ప్రదర్శించి 

చట్టంనుండి తప్పించుకొనడానికి (ప్రయత్నిన్తా డుం 

ఈవిధంగొచూ స్తే సాంఘికబీవనవిధానాల విలువలను పునరు 

ర్రీపింసచేసి సమాజాన్ని సమైక్యం చేయడానికి కేవలరాజకీయాధికారం 

అనమర్థమని స్పష్టం అవుతుంది. ఇంతేగాదు, దాన్ని విచ్చలవిడిగా వదలి 

పెట్టితే, జాతియొక్క ఉన్నత |పమాణాలనుగూడా (భష్షంచె స్తు నుంది. పరం 

పరాగతమై న సర్వోత్కఎష్ష సద్దుణాలన్ని టినీ రశీంచుకొంటూ, ఒక జొతి 

శాశ్వతంగా మనగలగడానీకి మూలాధారం రాజ్యాధికారంమా[తం కొదు; 

మరొకటేదో ఉన్నది, అందుకే వభుత్వంయొ క విధులను ఇద మితంగా నిర్ణ 

యించొలి; దాని యొరక్త అధికారాలను కొన్ని అవధులకు పరిమితం చేయాలి. 

అధికారం పె అంకుశం 

సామాజికజీవితంలోనీ ఇట్టి విభిన్నవిషయాలను నిశితంగాపరిశీలించిన 

మన ప్రాచీన ధర్మశా స్ర్రక ర్తలు “రాజకీయ అధికారాన్ని వరిమితంచేశారు; 

అదీ విదేశిదండయో [తలనుండి (ప్రజలను సంరక్షించడానికి, అసూయ 

ద్వేషము, దురాక్రమణ మొదలై న వాటివల్ల కలిగే ఆంతరిక సంఘ ర్ర రొణలను 

పరిస్టరించటానికి మాతమే పరిమితం, ఈ పరిమితిని ఉల్ల ంఘించే ల రాజ్యాధి 

కారం (పజాహితకారి కానేరదని వారు చెప్పినారు. వా స్పవానికి ఆది వారికీ 

శతు వొతుంది, ఎందుకం టే, అటువంటి రాజ్యం వ్య ' కులోని సహజసిద 
Tae] డు 

మైన శ క్రి సామర్థ్యాల “పెరుగుదలకు దోహదం చేయదు. అంతేగాదు; 

అధికారంలోనివారిని సంతృ ప్తిపరిచే వాంఛతో ప్రజలు తమ ఉన్నత 

జీవితాదర్శాలకు తిలాంజలి ఇచ్చి పతితులుకూడా అవుతారు, 
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సంక్షేమ రాజ్యమని చెప్పుకుంటూ మన (దభుత్వం శ్థోక్రి కిని 

అధికారాన్ని తనచేతుల్లో కేం ద్రీకరించుకొని విద్యా, వై ద్య, సదుపాయాలు 
సామాజిక జీవితం, ఉత్పత్తి, పంపిణీ మొదలై న జీవనరంగాలన్నీ తన 

ఛత్రచ్భాయల్లో ఉంచుకోవాలని (ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నది. ఆ విదంగా 

(ప్రభుత్వమే మానవుని కార్యకలాపాలన్నీ గు త్రకొంటే, ఇంక వ్య క్రి ఏపనీ 
చేయటానికి (పేరణ లేకుండా బానినమా త్రమే. అయిపోతాడు. అధికారం 

చెలాయించేవాణ్లి అది నిరంకుళుడుగాను, అత్యాచారిగాను మార్చగలదని 
విదిత మే. అందుచేతనే పభుత్యంలో ఉన్నవారు గట్టి (ప్రత్యర్దులను 

అణగదొక్కటానికి యత్ని స్తుంటారు; ఆవిధంగా (పజల  యోగశేమోలను 
రక్షించ లేకపోతుంటారు. కనుకనే అధికారంలో ఉన్నవారిపై గట్టి ఆంక్షలు 

అవసరమని మన ధర్మశాస్త్రకర్తలు భావించినారు. పరిపొలనాదికారం ఒక 

సొధనం మాత్రమే; అది సాధ్యంకాకూడదని వారు శాసించినారు, ధర్మాన్ని. 

ఊ_త్రమ జీవితాని కవసరమైన (శ్రేషనియమాలను - ప్రతిష్టించటం వరకు 

వరిమితమై తేనే, రాజ్యం సమాజానికి మేలు చేయగలుగుతుంది. ఆ రాజ్యమే 
సాధ్యంగా 7 మారితే (ప్రజలకు [ప్రయోజనకారి కాజాలదు, కనుకనే ధర్మాధికారం 

అధీనంలో _ అంటే త్యాగధనులై , ఆశ్రమాల్లో నివసినూ ఉండే ధర్మ 
స్వయాపులైన బుషుల చెప్పుచేతల్లో _ రాజును ఉంచినారు మన ధర్మ 
శాస్త్రక రలు, 

రాజ్యాధికారాన్నీ, సంపదుత్చాదనను దూరదూరంగా ఉంచడానికి 

మనవారు బహుధా [ప్రయత్నించారు. అది మరొక విశిష్టత. ధనంకూడ శ క్తి 

యొక్ష_ ఒకరూపం. రాజకీయ, ఆర్థిక శ కుల కలయికవల్ల మదించిన రాజ్యం 

ఎంతటి విధ్వంసాన్ని న సృష్టి స్తు నుందో అర్దం చేసికోవటానీకి పెద్ద తెలివితేటలు 

అక్కరలేదు. ఒకే వ్యక్తి వద్దగాని, బలే వర్షం చేతుల్లోగాని ఈ రెండుళ కులు 

కేం ద్రితమయితే దానివల్ల (ప్రజలు వతితులయి, బానిసలన్నా అవుతారు; 

లేదా బాధలను భరించలేక విప్తవానై్ననా లేవదీస్తారు. ఏది ఏమై నప్పటికీ 

అట్టి సమాజంలో స్థిరత్వం , (ప్రగతి, సమృద్ధి నశించితీరుతాయి. 
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ఐరోపానేర్పే గుణపాఠం 
ఐరోపా చరితవల్త ఎన్నో విషయాలు తెలు నాయి, ఫ్రెంచి విప్లవానికి 

ముందు, ఐరోపా దేశాల్లో ఆర్థిక, రాజకీయ శక కులు పూ గా రొజు 

యొక్క ఆధీనంలో ఉండేవి, నిరంకుళరాజరికం (క్రింద (ప్రజలు "నలిగిపోయి 

స్వాతంత్ర్యం, స్వ(పేరణ, సుఖసంతోషాలు కోల్ప్చోయినారు. అట్టి 

నిరంకుళత్వానికి వ్యతిరేకంగా “స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, సౌ భ్రా(త్రంి 

కొవాలని నినదిస్తూ ఫెంచివిప్తవం విరుచుకొని పడింది. దాదాపు అదే 

సమయానికి పారిశ్రామిక విప్తవంగూడా ఆరంభమయింది. “అందరికీ సమా 

నావకాశాలు అనే నినాదం మాటున ఎక్కువ తెలివతేటలు, సామర్థ్యం 

ధనమూ గల వ్య కులు పరిశ్రమలపై గు తాధిపత్యం సంపాదించి, అంతులేని 
సంపదలను సమకూర్చుకొని, ఆ బలంతో రాజకీ యాధికారాన్ని గూడా 

స్వాధీనం చేసుకున్నారు, పాతవారిస్థానంలో కొ త్త నిరంకుశ ప్రభువులుగా 

వీరు తయారై నారు. రాజకీయ, ఆర్థిక శ కుల కేంద్రీకరణ నిరంకుశత్వానికి 

మరొకసారి దారితీసింది. ఈసారి ప్రజాస్వామ్యం అనే సరికొత్త ముచ్చమైన 

ముసుగులో సామాన్యవ్య క్రి వర్షనాతీతమై న దుఃఖము, బానిసత్వములకు 
గురియెనాడు, బెర్నార్డుషా అన్నట్లు, (ప్రజాహితుడై న నిరంకుళ [పభువు 

లేకపోబట్టి , ఈ [ప్రజాస్వామ్యం |ప్రభవించింది, 

సాంఘిక వ్యవస్థలోని ఇట్టి అవకతవకలు, వాటి పరిణామంగా పుట్టిన 

అశాంతి కలిసి, సామ్యవాద విప్ప వరూపంలో మరొకసారి విరుచుకసడ్డాయి. 
రష్యా, చైనాలో నెత్తురు వరదలై పారిన విప్తవాలు, వాటిలో పెద్దఎత్తున 
జరిగిన ఊచకోతలు, ఏరివేతలు, బహిష్క్టరణలు, బానిస శిబిరాలవంటి 

అమానుష చర్యలు చూ స్తే (ప్రపంచచరి|త్రలో బహుశః వాటి కవేసాటి 
అనిపి స్తుంది. ఆర్థిక, రాజకీయళ కల కేంద్రీకరణ సామ్యవాద దేశాలలో 

ఏర్పడి, సామాన్య మానవుణ్ణి అమానుషదానిసత్వంలోకి మరొకసారి 
దిగద్రొక్రింది. ఆర్జికళ క్రి బారినుండి రాజకీయశ కిని కొంతవరకై నా తొల 

గించడంవల్ల నే, సొమ్యవాదానికి ఎదురొడ్డినిల్చిన "దేశాలు (వజాస్వామ్యాన్ని 
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కాపొడుకోగలిగినాయి. అయినప్పటికీ ఇట్టి దేశాల్లో నెనా ఇంతవరకు ఆర్థిక 
రాజకీయ శ కులమధ్య సముచితమయిన నంతులనం ఏర్పడ లేదు, 

బానిసత్వంగాని రక్తసిక్తమైన విప్ప వంగాని సమాజాన్ని (మింగి 

వేయకుండా, సుస్థిర శాంతిని, స్వాతం (త్ర్యాన్ని వసాదించెబందుకుగాను. 

ఆర్థికళ క్రి వ్రభుత్వపుచేతుల్లో పడకుండా, రాజకీయాధికారం ఆర్జికళ క్తి 
అరదకుండాచేసి, అవి ఒకదాని కొకటి ఆధారం అయ్యేట్లు, ఒకదా రం 

సరిదిద్దుకొ నేట్లు నిర్హయించింది ప్రాచీన హిందూపద్దతి. అంతకం'టెగూడా 

ముఖ్యంగా, స్వలాభాపేక్ష లేని మహాపురుషుల పర్యవేక్షణలో రెండు 

శ క్రులనుగూడ వారు ఊంచినారు. ఈ రెండు శ కులలో ఏది తప్పుచేసినప్పటికీ 
దాన్ని సరిచేయటానికి ధనం, అధికారం మొదలై న అన్ని వ్యామోహాలకు 

తా మతీతంగా ఉంటూ ఎల్లప్పుడూ జాగరూకులై ధర్మదండాన్ని ధరించిన 

మహాపురుషుల వరంపరయే మన (ప్రాచీన జాతీయనై భవానికి, అమరత్వానికి 

(పొణళ క్రి. 

సమాజాన్ని నర్వశక్తిమంతంగా నిర్మించాలి 

మన జాతీయ పరంపరలోని ఈ కీలకాన్ని గుర్తించినాము గాబప్పే 

మనజాతికీ, మనధర్మానికీ అంకితం అయిన వ్యక్తులను తీర్చిదిద్దే కంటకాకీర్ల 
మార్గాన్ని స్వీకరంచాము. అట్లి వ్య కులు తమ పవిత్ర శీలంచేత, అపార 

OM రు చ 

౮పేమచేత అత్యు త్రమమైన సంఘటితసమాజళ క్రిని.అం'ఘే, అధికారంలో 
ఉండేవారు తమ హద్దులను దాటకుండా, సమాజహితకారి అయిన పనులు 

తప్ప మరే ఇతరము తల పెట్ట డానిక్రైనా సాహసించ లేకుండా ఊం డేటట్లు 

చేయగలిగిన శక్తిని _ నిర్మించాలి. 

అట్లి వ్యక్తుల సంఘటనమాత్రమే శాశ్వతమైన సమాజళ క్రికీ 
ఆధారం కోగలదు. అట్టి సంఘటవ పరిస్థితుల (పభావాని ) కతీతంగా ఉండాలి, 

సంకుచిత స్వార్థ ప్రమోజనాలు తీష్చేకోవటం, రాజకీయాధికారాన్ని 
ఇ హస్తగతం చేసికోవేటంవంటి వ్యామోహోలకు లోనుకారాదు, అట్టి సంఘటన . 
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సంపూరసమాజంతో తాదాత్మ్యం పొంది కేవలం తన ఉనికిచేతనే యావ తు లా నా 
సమాజాన్నీ సుస్థిరంగా ఉందగలగాలి; సమాజం మొక్క సంపూర్త వికాసానికి 
అవసర మె నన్ఫూరర్హిని, శక్తిని అందించగలగాలి, 

ఇట్టి ఉదా త్తదృష్టని మన హృదయఫలకం పై ము ద్రించుకొనిఉన్న 
మనం, రాజకీయాధికారమనే ఎండమావులవెంట ఎందుకు వరుగెతాలి ? 
ఒకప్పుడు దక్షణేశ్వర దేవాలయంలో ఒక దొంగతనం జరిగింది, రాధా 
కాంతుని విగ్రహంయొ క ఆభరణాలు కొన్ని పోయినవి. “తన ఆభరణాలను 
తాను రోక్షించుకోలేనివాడు దేవుడేమిటి ?* అని ఒకరు వ్యాఖ్యానించినారు. 
వెంటనే (శ్రీరామకృష్తపరమహంస “అట్టి మూర్హాభిపాయోలు వ్యక్తం 
చేయటం సిగ్గుచేటు, సంపద కధిదేవతయైన లక్ష్మీ దేవి అతని చరణదాసి; 
అట్టి స్వామి వట్టి రాతిముక్కలకు, లోహానికి విలువఇస్తాడా * అని మంద 
లించినారు, అదే విధంగా, సంపూర్ణ సమాజంయొక సంఘటితజీవనాన్ని 
లక్ష్యంగా పెట్టుకొన్న మనం, రాజకీయాధికారంవంటి తాత్కాలికవిషయాల 
నెందుకు వెన్నాడాలి ? 

చం (దుడు, సూర్యతేజన్సును (పతిబింబించినట్లుగా, రాజకీయాధి కారం 
మన సంస్కృతియొక్కు, మనం నిర్మించదలచిన సమాజసంఘటన 
సామర్థ్యంయొక్క కాంతిని |ప్రతిబింబించాలి, వర్లనాతీతమై న దివ్యశ కిని థి ల్ can ద 
ప్రసాది స్తున్న నూర్యునివలెనే సమాజంయొక_ వరంవరాగతమై న ఆకాంక్ష 
లన్నిటినీ (ప్రతిబింబించే శ _క్తికేం[ద్రంగామనం ఉండాలని కోరుకొంటున్నాము. 
అటువంటి శ క్తినుంచి ప్రాణంపోసికొన్న రాజకీయాధికారం, దానికాంతినే 
(పతిబింబించక తప్పదు. 

దీన్ని చక్కగా వ్యక్తం చేయగల కథ ఒకటి ఊపనిష త్తుల్లోఉంది. 
రాక్షసులను జయించినందున దేవతల్లో ఒకప్పుడు అహంకారం బలిసిందట. 
దాన్ని పోగొట్ట వలసిన సమయం వచ్చిందని సర్వళ క్రి మంతుడై న 
భగనంతుడు భావించినాడు. ఆయన ఒక (బ్రహ్మాండమైన ఆకారాన్ని దాల్చి 
అకస్మా త్రుగా వారిముందు (ప్రత్యక్షమై నాడు. విచిత్రము, అలౌకికమునై న 
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ఆ ఆకారాన్ని చూచి దేవతలు చకితులై నారు. ఆ ఆకార మేమిటో తెలిసికొని 

రమ్మని వాయు దేవుణ్ణి పంపినారు. తానొక యక్షుడనని చెప్పి ఆ ఆకృతి 
ఒక గడ్రిపరకను చూపి దాన్ని కదలింపుమని వాయుదేవుని సవాలుచేసింది, 
వవంచాన్న ంతనూ కదలించివేయగల తన శక్తినంతా వినియోగించికూడా 
వాయు దేవుడు దాన్ని ఒక వెంట్రుకవాసియైనా కదల్బలేకపోయినాడు; 

చిరాకుపడి వచ్చేశాడు. తరువాత అగ్నిదేవుడు వెళ్ళినాడు. ఆ చిన్న గడ్డీ 
పరకను కాల్చలేక అతడుగూడా అవమానంతో తిరిగివచ్చినాడు. చివరకు 
దేవతలకు రాజై న ఇం్యదుడు వెళ్ళినాడు. కాని, అంతలోనే ఆ ఆకృతి 
అకస్మా త్తుగా అదృశ్యమైంది. ఆ అద్భుత విషయాన్ని కనుగొనలేక తన 
అసమర్థతకు సిగ్గుపడి ఇం|దుడుకూడా తిరిగివచ్చినాడు. ఆ య క్షాక్ళలతి స్య 

శ _క్రిమంతుడై. న “పరమేశ్వరుడే అని, అతని అను గ్రహముచేత నే ఆయనలోని 
మహాళ క్తి యొక్క సూక్ష్మాంళం మాత్రమే తాము పొందినామనే సత్యం 
ఇం|దుని మనస్సుకు అప్పుడు తట్టింది. 

జాతీయ [పతిభను అంటి పెట్టుకోవాలి 

బాహ్యాకారణాలవ ల్ల కలిగే కష్టాలనుండి సమాజాన్ని కలకాలం 

కొపాడుతూ, జీవనరంగాలన్నింటినీ చై చై తన్యభరితంచేని, దేదీప్యమానంగా 
ఉంచగల సర్వ? _క్తిమంతమై న సమాజనిర్మాణమే మన లక్ష్యం. 

తరతరాల చైతన్యం నశించిపోలేదని గుర్తించండి. శతాద్దాలతరబడి 

దురా[క్రమణల తాకిడులను తట్టుకొని, నిలబడి, ధర్మమూ రులకు, మహో 

వీరులకు జన్మఇచ్చిన మన జాతీయభావన తిరిగి |ప్రన్ఫుటమై తీరుతుంది, 

అట్టి (పొచీన ఆదర్శపురుషులయొక్క, నాంస్క తిక జో్యోతిర్మూ రుల 

యొక్క అడుగుజాడల్లో మనజీవితాలను తీర్చిదిద్దుకుందాం. వశిష్ట, విశ్వా 
మిత, చాణక్య, విద్యారణ్య, సమర్గరామదానుల వంటివారిని కని, శ్రీరామ 

చం[దుడు, చం[దగు ప్పుడు, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, శివొజీల వంటివారిలో 

(పతిఫలించి, వికసించిన ఉజ్జ్వల పరంపరను పునరుద్దరిద్దాం. 
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అడ్డుత్రోవలకై ఆరాటాలు, రాజకీయ (వలోభాలవంటి బాహ్య 

(ప్రచారాల (ప్రవాహంలో కొట్టుకొనిపోకుండా దృఢనిశ్చయంతో స్థాణువులా 
మనం నిలబడుదాం. జాతీయ [వతిభను ఆధారంచేసికొని వికసించేటుగా మన 
సమాజాన్ని తయారుచెద్దాం, (పవందానికంతకూ నాం న్రృతిక గురుపీఠంయై 

మన భరతమాతను జగద్గురువుగా మరల ప్రతిష్టించాల నే మన కలలు 

సఫలం చేసికొందాం. ఇట్టి దృఢనిశ్చయంతో మహోన్నత హిమాలయాల 

వలె మనం నిలబడగలిగినప్పుడే జాతీయ పునరుజ్జీవనం, సాంస్కృతిక 
ఆదర్శాలు అనే వవిత్ర గంగా, యమునా (స్తవంతులు |ప్రవహి సాయి. 
అటువంటి ఉదా త్తలక్ష్యం మన హృదయాల్లో సదా (వజ్వరిల్లుగాక | అవనర 

మైన కాలాన్ని, శక్తిని సమర్చించడానికి వెనుదీయక ఈ చరిత్రాత్మక 
జీవనలక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు మనం సర్వదా సంసిద్దులం కావాలి. 
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7 || మన మాతృభూమి 
1. ఉజ్వల భావన 

జు 

ఇది మన పుణ్యభూమి భారతదేశం. దీని మహత్యాన్ని దేవతలు 

గానం చేసినారు. 

గాయని దేవాః కిల గీత కాని ధన్యాస్తు యే భారత భూమి భాగే/ 
న్వురావభర్తానదహేతుభూతే భవన్తి భూయ న్రరుషూః 

నురత్వాత్ ౫ 

(స్వర్గానికి ముక్తికి ద్వారమువంటిదైన ఈ భారతభూమిలో పుట్టిన మానవులు 
తమకన్న ధన్యులని దేవతలు గానం చేస్తున్నారు.) 

విశ్వానికంతకు దివ్యజనని పరాశ_క్రియొక్క సజీవ ఆవిష్కతిగా ఈభూమిని 
అర విందమహాయో గి సాక్షాత్క_రించుకున్నాడు. మనం కనులారా తనను 

చూసేందుకు, ఆరాధించేందుకు, అనువుగా మూర్తిని దాల్చివచ్చిన జగన్మాత, 

ఆదిశక్తి, మహామాయ, మహాదుర్ల ఈ భూమి, 

“డేవిభువనయనమోహినీ .... నీల నిందుజల దొత భరణతలా” 

[జగత్తుయొక్క_ మనస్సును మోహింవచేనెడి దేవి! .... సముదుడు 
సీలజలాలచే నీ పాదాలు కడుగుచున్నాడు. ] 
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అని యీ భూమిని కవి, తత్త్వవేత్త రవీఎద్రనాథ టాగూర్ స్తుతించినాడు, 
మాతృభూమి స్వాతం త్ర్యంకోసం చిరునవ్వుతో ఉరికంబాలనెక్కిన వేలాది 
హృదయాలను ఉఊట్టూతలూ గించిన అమర మై న “వందేమాతరంి గీతంలో 

“త్వం హి దుర్గా బళ /(ననారణ ధారల” 

పది ఆయుధములతోళూడిన దురవ్వ నీవు ( గ 

అని దివ్యస్ఫూ ర్తితో బంకించ౦ [దుడు వందనం చేసినాడు. మాతృభూమిగా 

ధర్మభూమిగా, పుణ్యభూమిగా, కర్మభూమిగా, సాక్షాత్తు దేవభూమిగాను 

మోక్షభూమిగాను, మన బుసులచేత, మునులచేత ఆరాధింపబడినది 

ఈ భూమి. 

మన [పియతమ పవిత్ర భరతమాత! పేరు విన్నంత మాత్రాన 

అనంతకాలంగా మనహృదయాలను విశుద్దమై న ఉదాల్తొ త్తుంగభ_క్తితరోంగా 

లలో ముంచియె త్తిన భూమి ఇది-తేజస్విని ఐన మాతృదేవత, మన భూమి. 

మాతృభూమి - అనాదిగా మన భావన 

ఇది మనకు తల్లియని “భారత్ అన్న పేరే సూచిస్తుంది. తల్లిని 
ఆమె బిడ్డల పేరున పిలవటం మన సాంస్కృతిక పరంపరలో ఒక గౌరవ 
(పదమైన పద్దతి. ఒక స్త్రీని ఫలానివారి భార్యయని పిలవటం పాళ్చాత్య 

పద్దతి, “ఆమె రాముని తల్లి” అని మనమంటాం. ఆవిధంగానే మన మాతృ 

భూమిని “భారత్” అని పిలుస్తాము. అనగా అనగా ఏనాడోపుట్టిన “భరతుడు” 

మనకు పెద్దన్న. అతడు ఉదారుడు, (శేస్టగుణ సంపన్నుడు, విజయశాలి, 
హిందూ పురుషార్థానికి ఉజ్జ్వలమైన ఆదర్శం అతడు, ఒక ప్ర్రీకి అనేకమంది 

బిడ్డలుంటే, వారిలో పెద్దవారిపేరునగాని, లేక వారిలో బాగా ప్రసిద్ది చెందిన 
వారిపేరునగాని, ఆమెను ఊదాహరి స్తుంటాము. భరతుడు ను ప్రసిద్దుడు. 

హిందువులందరకూ తల్లియైన ఈభూమి, అతనికికూడ తల్లి యై, అతనిపేరున 

“భారత్” అని పిలువబడుతున్నది. 
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అయితే కొందరు ఇట్లా అంటారు : “హిందువులకు మాతృభూమి 

అంహే ఏమిటో తెలియదు; పరస్పరము కలహించుకొనే తెగలుగా, విడివిడిగా 

ఉండేవారు; దేశభ_కి, మాతృభూమిపట్ల భక్తి కలిగి ఉండటం అనేది వారికి 

తెలియదు; ఒకవేళ ఏ కొద్దో, గొప్పో అట్టిభ క్రి ఉన్నా అది ఈ భూమిలోని 

చిన్నచిన్న భాగాలకే వరిమితమయిందికాని, కన్యాకు మారినుండి కాశ్మీరువరకు 

వ్యాపించిన యావ త్తుదేశంపట్ల వారికి భ క్రి లేదు”, మనదేశం విభిన్న శీతోష్ట 

స్థితులు, భూభాగాలు కలిగి, అనేక జాతుల కలగూరగంపగా కని స్తున్నది 

కొబటి , ఒకే దేశమని చెప్పటానికి తగదని, అంపే ఖండమనో, ఉపఖండమనో 

అనాలని ఈనాటి [పముఖులుగూడా తరచు అంటూ ఉంటారు. ఇట్టి వింత 

ఆలోచనలు మనజాతి మస్పిష్కంలోనికి ఎట్లా దూరినవి ? 

జిత్తులమారి ఆంగ్ల యలు తమ దుష్టస్తామాజ్యవాద ప్రయోజనాలను 

సాధించుకొ నేందుకై ఇటువంటి తప్పుడు తలంపులను మన (ప్రజలలో 

(ప్రచారంచేసినోరు. తద్వారా దేశభ క్రిభావన, మాతృభూమియొక్క సమగ్ర 

వ్య క్రిత్వంపట క రవ్యభావనలు మనలో తుడిచిపెటుకుపోవాలి అని 
అణి ళం ని యట 

అనుకొన్నారు. మనం ఎన్నడు ఒకజాతికాదని, మనం ఎన్నడు ఈతల్రి కి 

బిడ్డలంకాదనీ, మనమూ [కొత్తగా వచ్చినవార మేననీ, విదేశీదోపిడీ ముఠాలై న 

ముసిములకు, ఆంగేయలకు ఉన్నదానికంసే, మనకీభూమి పె ఎట్లిహక్కు. 
ae) ae) = ఏ 

అధికంగా లేదని ఆంగేయులు కుటిల (ప్రచారం చేసినారు. దురదృష్షవశాతు, 
యం న అణాల 

మన పండితమ్మన్యులు ఈ జాలంలో చిక్కుకున్నారు. 

కాని పాశ్చాత్యులు పచ్చిమాంసం పీకుకొని తినేస్థితిని దాటి కాల్చుక 

తినటం నేర్చుకోటానికి చాలా ముందుగానే, మనం ఒకే మాతృభూమికిచెందిన 

ఒకేజాతిగ జీవించినాము అన్నది వాస్తవం. 

నృథిన్యా నృమయ్యుద నర్యంతాయా ఎకరాడ్ 

(సమ్ముదమువరకు వ్యాపించిన ఈ భూమి అంతా ఒకే రాష్ట్రము) 



అని వేదము ఎలుగె త్రి ఘోషించింది. “ఆసేతు హిమాదలముి _ అనునది 

తరతరాలుగా మనలో స్పష్టంగా ఉన్న భావన, ఎంతో (ప్రాచీనకాలంలో నే 

మన పూర్వికులు 

ఉత్తరం యత్సయ్యుదన్య, హియా[దేకైవ దక్షణమ్ / 

వర్షం తట్ ఖాలతం నాము, భారతి య్మత నంతతి* 4 

(సము దానికి ఉత్తరాన, హిమాలయ పర్వతమున కు దకీణాన వ్యాపించి 

ఉన్న భూమి భారత వర్షము, దాని సంతానము భారతీయులు) 

అని గానంచేసినారు. 

మహోన్నత హిమాలయాలు 

కేవలం హీమవత్పర్వతానికి దక్షిణంగా ఉన్న భూభాగమేగాక 
ఊ తరానికి, దక్షిణానికి, తూర్పు పడమరలకు శాఖోపశాఖలుగా వ్యాపించి 
ఊన్న హిమవత్పర్వత (శేణులు, వాటిచే పరివ్యా_ప ఫమెన భూభాగాలు కూడా 

మనవే.  ధార్శ్మికములు, తదితరములు నెన భావసలను (పక్కకునెట్టి 
చూచినప్పటికీ ఇది నిత్యవ్యవహారంలో అందరకూ తెలిసిన విషయమే 
శ శి కలిగి, బుద్ధిశాలి అయిన ఏ జాతీ పర్వత శిఖరాలను తన సరిహద్దులనుగా 

చేసికోదు. అట్లా చేసికోవటం ఆత్మహత్యాసదృశ మవుతుంది. కనుక మన 

పూర్వికులు, మన యా శక్రాస్థలాల్లో కొన్నిటిని హిమాలయములకు ఊ _త్రరాన 

ఏర్పరచటం ద్వారా ఆ పాంతాలను చై తన్యవంతములై న హద్దులుగా 

రూపొందించినారు. టిబెట్టు - అంటే త్రివిష్టవం-నేటి మన నాయకులు 
“వై నీయలకు చెందిన ఒక [పొంతం”ొగా భావి స్తున్నారు. అది నిజానికి 

దేవభూమి, క్రై లాసశిఖరం పరమేళ్వరనివానం. గంగ, సింధు, బ్రహపుత్రల 
వంటి మన పవి(త్రనదులకు ఉద్గమస్థానంగా భావిస్తున్న మాననసరోవరం 

మనకు మరొక పవిత్ర తీర్థస్టానం. 

మన జాతీయ మహాకవియైన కాళిదాసు హిమాలయాల నిట్టా 

వర్ణించినాడు. 
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అన్వుత్తరన్యాం దిశి దేవతాత్యా 

హియాలయో నాయ నగౌధిరౌజః + 

నూర్వావరౌ తోయనిధీ బిగాహ్య 

స్థితః వృధథిన్యా ఇవ మూనదండ? ॥ 

(“పూర్వ పశ్చిమ సమ్ముద్రాలవరకు తన చేతులను చాచి భూమికి 9 కొలబద్ద 

వలె ఉన్న పర్వతరాజైన దివ్యుడైన హిమవంతుడు ఉత్తరాన ఉన్నాడు,” 

మన రాజకీయళా స్తానికి (పామాణికుడై న చాణక్యుడు, 

సొియవత్సమ్ముదాంతర యుదీబీశం 

యోజన నహ్యన సరయాణుమ్ 

(సముద్రానికి ఉత్తరముగా హిమాలయసర్యతములవరకు, వేయియోజనాల 
పొడవున వ్యాపించిన భూమి) 

అని (పక టించినాడు. 

కాళిదాసకవి వర్షన, రాజనీతికోవిదుడగు చాణక్యుని వాక్యంతో 

సరిపోతున్నది. అది మన మాతృభూమియొక్క_ వై శాల్యాన్ని చక్కగా 

నిరూపి స్తున్నదన్నమాట. 

మహోజ్వల రూపం 
జ 

మన ఇతిహాసాలు, పురాణాలుకూడ మన మాతృభూమి అంతటి 

వై శాల్యంకలది అనే ప్రకటిన స్తున్నాయి. నేటి ఆఫ నిస్థానము ఒకనాటి మన 

ఉఊపగణస్థానము; మహాభారతంలో శల్యునిస్థానం అదే. నేటి కాబూలు 

కాందహార్లు ఒకనాటి గాంధార దేశం. ఇచటనే కౌరవుల తల్రి యైన గాంధారి 

జన్మించినది. చివరకు నేటి “ఇరానుికూడ వాస్తవానికి “ఒకనాటి ఆర్య 

దేశము. ఆ దేశపుచివరిరాజైన రెజాషాపహ్హవీ ఇస్తొముమతముక న్నఎక్టు వగా 

ఆర్యులయొక విలువల నే ఆదర్శంగాస్వీకరించిఅనుసరించినాడు. పార్శీలపవి [త్ర 

గ్రంథమె న “జెండ్ అవెస్తా”చాలావరకుఅధర్వణవేదమే. ఇంక తూర్చుదేశాలు 
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పరిశీలి సే నేటి బర్మా ఒకనాటి (బహ్మదేశం. నేటి “ఇరావది లోయ 

“ఇరావతీ' అను “పేరున ఆనాటి కురుకే(త్ర మహాసం|గామంలో పాల్గొన్నట్లు 
మహాభారతం చెపుతుంది. సూర్యుడు తొలుత అటు ఉదయి స్తాడు. కాబట్ట 

అస్సామును “ పాగ్జ్యోతిషి మని మహాభారతం చెప్పుతుంది. దక్షిణాన 

లంక మనతో అతిసన్ని హిత సంబంధాలు కలిగిఊండేది. అసలది ఎన్నడు 
వేరయినది అని అనుకోలేదు. పళ్చిమాన ఆర్యన్ (ఇరాన్) వద్ద 
తూర్పున శృంగపురం (సింగపూర్) వద్ద హిమవంతుడు తన రెండుచేతుల 

చాచి సాగరంలో ముంచుతున్నాడు. లమె పవి|తపాదాల చెంత దక్షిణ 

సము[దం సమర్పించిన పద్మంలాగా శ్రీలంక (సింహళం) ఉంది. మాతృభూమి 

యొక్క ఈ చిత్రము మనప్రజల మనస్సుల్లో అనేకవేల సంవత్సరాలుగా 
ఎల లప్పుడూ (ప్రకాళిస్తు సు నిలచిఊన్నది. హీందువులు ఈనాటికిగూడ నిత్యమూ 

స్నానంచేస్తూ, గంగ, యమున, గోదావరి, సరన్వతి, సింధు, కావేరి 

మొదలై న పవిత్రనదులను 

గంగేచ యయునేబెవ గోదావరి నరన్వుతి / 
నర్మదే నింథు కాటవేర జలే౭న్ఫ్రికా నన్నిభిం కురు 4 

అంటూ స్మరిస్తారు. భక్తిభావాన్ని కలిగించడానికి ఇదికూడా ఒకశిక్షణే, 

దీనివలన, ఈ పవిత్ర నదులలోని ఒక్క నీటిబిందువై నాసరే మన పాపా 

లన్నిటిని కడిగివేయగలదు అనే విశ్వాసం మనతో కలిగింపబడుతున్నది, 

మన (పజల (పవృ త్తిఎన, మన సంస్కృతి పెన చెరగని ము|దను 

౨ ఉస అలో f గ్ర వేసిన మహోత్కృప్టవ్య కులలో శ్రిరామచం[దుడా డు, 

నయ్బుద ఇవ గాంభిలే్య ధైర్యేణు హయనారిభ 4 

అంటూ ఆయనలోని (ప్రశాంతత, ఉదారత, విజ్ఞానం, అనుభూతులవంటి 

మహాగుణాలను, అంతుదొరకని సముద్రపు గంభీరతా, |ప్రశాంతతతోనూూ, 
ఆయన అజేయ పరాక్రమాన్ని, ధె ధైర్యాన్ని అందుకోనలవిగాని మహోన్నత 

హిమాలయాలతోను పోల్చినారు. 
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క ప్రక్కన హిమాలయముతోను, మిగిలిన మూడు (ప్రక్కల 

సము దముచేతను, మన మాతృభూమి చుట్ట బడి ఉన్నదని మనకు తెలియనిది 

కాదుగదా ! ఆవిధంగా మన మాతృభూమి అంతా శ్రీరాముని ఆదర్శ 

వ్య కి త్వంలో పరిపూరంగా దర్శింపబడింది. అఖండమెన సమగ 
అబల ది రజా 

మాతృభూమి ఒక ఆరాధ్యవ స్తువుగా అనేకవిధాల స్తుతింపబడింది. మాతృ 

విభజన - ఆ ఆలోచనే భరింపరానిది. 

ఇషభూమి 
అ 

ఈ దేశమంతా మనకొక తపోభూమి. మన |ప్రాచీనసాహిత్యంలో 

(పబోధాత్మకమై న సంఘటన ఒకటి ఉంది. సతృ్ఫలాన్ని చ్చే తవమాదరించ 

టానికి, యజ్ఞాలు చేయటానికి అనువై న పవిత్రభూమి ఏది? ఏది పరమాత్మ 

సాక్షతాా_రానికి అనువై న (ప్రదేశమని ఒక [పళశ్న వచ్చింది. కృష్షసార 

మృగం సంచరించే దే “దానికి తగిన సలం అని సమాధానం వచ్చింది, 

అట్టి (ప్రత్యేకమైన జాతికి చెందిన లేడి శేవలం మనదేళంలోనే ఉంటుంది. 

ప్రపంచంలో మరిఎక్కడా కనిపించదని జంతుశాస్త్ర విద్యార్థి ఎవరైనా 

చెప్పగలడు. దీని అర్హం ఏమిటి? యావ(త్రపంచంలో పరమ పవి[త్రభూమి 

ఇదిఅనీ, ఇక్షడ చేసిన స్వల్పపుణ్యకార సము: నా కొన్నివేల రెట్ల ఫలమిస్తు సుందనీ 

మన పూర్వికుల దృఢవిశ్వాసం అని తెలు స్తుంది, స్వామి ి వేకానందుడు.. 

“ధన్యమై న పుణ్యభూమి అనేది అంటూ ఉంయే అది ఈ భారతభూమియే , 

భగవత్సాన్నిధ్యాన్ని చేరటానికి యత్నించే (పతి పాణి తన లక్ష్యసిద్ధికి 

ముందు ఈ భూమిలో జన్మించి తీరాలని అన్నాడు. 

ఈశ్వర సాక్షాత్కారానికి ఆధారంగా ఈ భూమి నిర్హయింపబడింది 

అన్నది నిశ్చయం. ఇది ఏదో భావో (దేకంతో చెపే ప్పేమాటకాదు; ఇది మన 

యొక్క (ప్రగాఢ విశ్వానం, కొన్నిఏండ్ల (క్రితం మనదేశానికి ఆధ్యాత్మిక 

తృష్పతో వచ్చిన ఒక జర్మన్ దేశీయని కథను వా ర్లాపత్రికలు (ప్రకటించినవి. 
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అతడు సన్యాసం స్వీకరించి, సర్వసంగ పరిత్యాగికి అవసరమై న కఠోర 

నియమాలన్నీ పాటించినాడు. కాని ఎంతకాలానికీ, భగవత్సాక్షాత్కారము 

పొందలేక పోయినాడు, కాగా నిశితమై న ఆత్మపరిశోధన చేసికొని, పాశ్చాత్య 
దేశాల భోగపూర్ణవాతావరణంలో పుట్టిపెరిగిన తన శరీరం భగవళ్ 
సాక్షాత్కారానికి అర్హ ౦కాదని అతడు చివరకు గుర్తించినాడు. అందుచేత 

హరిద్వారానికిపోయి. తనదేహాన్ని పవిత్ర గంగ్యాపవాహంళలో పరిత్యజించి 

నాడు. “నాఅంతట నేనే ఈ శరీరాన్ని విసరి స్తున్నాను. ఈ పవిత్ర గంగా 

(ప్రవాహంలో శరీరాన్ని సమర్పించిన పుణ్యంచేత భారతభూమిలో జన్మఎ శ్రి 

నవస్వచ్భమై న దేహంతో భగవత్సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలను” అని 
వ్రాసిసెట్టి దనిపోయినాడు. 

ఇతర మతస్థాపకుల జీవితాలను తరచిచూచినపుడు, మన మాతృభూమి 

కున్న (ప్రత్యేక అర్హతలపట్ట్ల ఇదే అభిప్రాయానికి వస్తాం. తన 

జీవితకాలంలో సాక్షాత్తు భగవంతుని చూచినట్లు చెప్పే ఆధారాలు మహో 

తపస్వియెన ఏసు క్రీ స్తువిషయంలోగూడ కనిపించవు, ఆయనకు దేవదూతలు 

మాత్రమే కనిపించినారు; ఒకసారి “సైతాను ఆయనకు కనిపించినాడు, 

సిలువవేసినప్పుడు, “ఏలీ, ఏలీ, లామా సబ కానీ” (ఈ హీ(బూ మాటలకు 

నా దేవా, నా దేవా, నన్నెందుకు చెయ్యివిడిచితివని యర్ధం) అని ఒక్ట క్షణం 

భగవంతుని డయనే సందేహిస్తూ ఆయన వాహోయినాడు, 

ఇస్తాము మత ప్రవ _క్రకూడా ఒకమహావ్య క్రి, గొప్ప శ_క్రిమంతుడు; 

అంతఃకలహాలతో ఛిన్నాభిన్నమై పోయిన తనఅనాగరిక ప్రజలు మానవత్వపు 

విలువలను గుర్తించేటట్లు చేసి వారిలో సా్యమాజ్యాలు నిర్మించాలనే 

కాంక్షను, సంఘటితశ క్రిని కలిగించినాడు, కాని అతడుగూడా 'గేబ్రియల్ "ను 

మాత్రమే కలుసుకున్నాడు. కొన్ని దివ్యవాక్యాలను విన్నాడు. అంత 

మాత్రమే. ఆయన భగవంతుని పత్యక్షంగా దర్శించ లేదు. 
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ఈభూమిలో జనించిన సంతానానికి మాత్రమే భగవంతుని పరిపూర్ణ 

తేజోమయ రూపాన్ని దర్శించి, ఆత్మానుభూతిని పొందే అదృష్టం కలిగింది. 

ఇతరజాతులు అడవులను, గుహలను విడిచి వెలికిరాని రోజుల్లోనే వై దిక 

బుషులు, ఈ మానవజాతిని అమృతసంతానంగా చ“ళ్చాజ్వుంతు విశ్వే 

అమృతన్య వ్యుతాః ఆ ఇ దివ్యాధామయని తత్తు” అంటూ ఉద్బ్చోధించినారు, 

వేదాహమేతం వురువం యహాన్తయాదిత్యవర్హం 

తయన* వరనస్తాత్ / 

తమేవ ఎదబిత్వా౭౬తిమృుత్యుమేతి నాన్యః 

వంథా విద్యతే ౭యనాయ 4 

[చీకటి కంతకును ఆవల, తేజోమూర్రియె (ప్రకాశించుచున్న ఆ మహాప్పురు 
మని నేను దర్శించినాను, ఆయనను దర్శించడం ద్వారా జననమరణ 
చ్మక్రంనుండి మానవుడు విముక్తుడగుచున్నాడు. మోక్షమున కంతకన్న 

వేరుమార్గము లేదు.” 

అంటూ ఆ మహర్షులు ఘన గంభీర కంఠంతో సోషించినారు. 

వారిలోని ఆత్మవిశ్వానాన్ని, ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని వ్య క్తంచే స్తున్న 

ఈ వాక్యములతో తుల్యములయిన వాక్యములు (ప్రపంచంతో ఏ ఇతర 

సాహిత్యంలోనూ లేవు, అంతేగాక, మానవాత్మను మేల్లొల్పేటువంటి భగవద్గీత 
అనే అమరసందేశంలో “నేనే భగవంతుడినని ఉత్తమ పురుషలో చెప్పిన 

(శ్రీకృష్ణునిపోలినవారిని, ప్రపంచంలో వేరెక్కడ చూడ లేము. 

మన అవిచ్చిన్న పరంపర 

మనభూమియొక్క ఈ అసామాన్యలక్షణం మన [ప్రాచీన పరంపరకు 

మాత్రమే పరిమితంకాదు. నవీనకాలంలోగూడ నరేంద్రుడు (తరువాత 
వివేకానండుడై నాడు) _ (శ్రీ రామకృష్ణపరమహంసను కలినిన చారిత్రక 
సంఘటన ఉన్నదికదా. చురుకై న క కాశాలావిద్యార్థి గా, అతడు అప్పటికే 
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(పొచ్య, పాశ్చాత్య దర్శనాలను మథించినాడు, ఆతని జిజ్ఞానకు అక్కడ 

తృ పికలుగలేదు. సమకాలీనులైెన అనేక విద్వాంసులను, మహాత్ములను 

ఆయన కలునుకొన్నాడు. అతని ఆధ్యాత్మిక పిపాసను ఎవ్వరూ తీర్చలేక 

పోయినారు. దక్షిణేశ్యర దేవాలయంలో ఒక పరమహంస ఉన్నారని అతనికి 

తెలిసింది. అతడు ఆయనవద్దకుపోయి, తనను అనేక సంవత్సరాలుగా 

వేధిస్తున్న (ప్రశ్న “స్వామి! మిరు దేవుణ్ణి చూచినారా ?” అని మోమోటమి 

లేకుండా అడిగినాడు. క్షణమైనా తటపటాయించకుండా “ఆ! ఐప్పుడిక్కడ 

నిన్నెట్లా చూడగలుగుతున్నానో, అటాగే అంతకన్న చక్కగాగూడ ఆ 
వ్ వి 

దేవుణి చూ స్తున్నాను. అంతేకాదు, ఆ దేవుణ్ణి నీకుకూడా చూపగలను” అని 
ద ద 

శ) రామకృష్ణపర మహంస సమాధానం చెప్పినారు; ఆ వాగ్దానాన్ని 

నెరవేర్చినారుకూడా. 

నరేంద్రుడు నవయువకుడనీ, మహోన్నత మెధావంతుడనీ, అద్భుత 

మైన ఇచ్చాళ క్తి కలవాడని మనకు తెలుసు. ఇందశాలంతో సమ్మోహితుణ్లి 

చేసి, ఒక మూఢవిశ్వాసాన్ని కలిగించటానికి అందేరకం వ్య కి కొడతడు, 

అయినా భగవంతునితో ముఖాముఖి అయినప్పుడు, దేవుని ఉనికిని నమ్మక 

తప్పలేదు, మనదేశంలో పుట్టిన ఈశ్వర భ కులపరంపర అట్టిది. వారు 

ఎల ప్పుడు, భగవత్స్పాక్షాత్కార భూమిగాను, ధర్మ భూమిగాను, మోక్షభూమి 
ae 

గాను దీన్ని సార్థకం చేసినారు. 

(పతి ధూళికణంలోను దివ్యత్వాన్ని నింపుకొన్న ఈ భూమి మనకు 

గ్రద్ధాకేంద్రము, పరమ పవిత్రము కావటం రోఆశ్చర్యంతేదు. ఇట్టి శ్రద్దా 

భక్తులు యావ త్తు దేశంపట్ల _ ఏదో ఒక భాగంపట్ర కాదు _ మనకున్నాయి, 

శె వుడు కాశీనుంచి రామేశ్యరందాకాను, వివిధ సం పదాయాలకు చెందిన 

వే ష్షవులు దేశమంతటనూ [ప్రయాణం చేసారు. నలుదిశలా రక్షకార్గ మై 

నిలిచినట్లున్న శంకరాచార్యుని నాలుగు ఆశ్రమాలు అధై తిని, దేశం నలు 
య యై 

మూలలకు నడిపిసాయి, జగ నాతయెన ఆదివ్యశ కిని ఆరాధించేశా కేయనకు 
అనాటి రీ మా అటే అణా 
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ఏభై రెండు యా (తాస్థలాలు, బిలూచిస్థానంలోని హింగులాజనుండి అస్సాము 

కోని కామాఖ్యవరకు, హిమాచలరలోని జ్వాలాముఖినుండి దక్షిణాన 

కన్యాకుమారివరకు వ్యాపించి ఉన్నవి. జగజ్జననీ దివ్యరూపంగా ఈ భూమి 

వ్యక్తం అయినదని ఇది సూచి స్తుంది. 

జగన్మాత 

ఈభూమికం టె పవిత్రమైనది మనకు వేరే ఏదీ ఉండబోదు. 

ఈ భూమిలోని (ప్రతి ధూళికణం. సజీవ నిర్జీవ వస్తుజాలములోని ప్రతి 

ఒక్కటి, ప్రతిరాయీ రప్పా, పతిచెట్టూ పుట్టా, మనకు వవి(త్రమై నవే. 

ఈ భూమికి. సంతానమయిన (పతిఒక్క_ని హృదయంలోనూ, ఇటి (పగాఢ 
లయ 

భక్తిని, నిత్యనూతనంగా ఉంచేందుకుగాను, గతంలో ఇచ్చట అనేక 

పద్దతులు, సం|పదాయాలు రూపొందినాయి. తనస్థానం ఈ సువిశాల భరత 

వర్షంలో ఎక్కడున్నదో సవివరంగా 

“జంబూద్వ్వ పే, భరత వరే, బరతఖుండే............ ల 

అంటూ సంకల్పంలో తప్పక చెప్పబడుతూ ఊంటుంది, ముఖ్యమయిన మన 

ధార్మిక ఉత్సవాలన్నీ భూమిపూజతో నే (పారంభమవుతాయి, ఉదయాన 

నిద్రమేల్కొనగానే, భూమాతను క్షమాపణ కోరే ఆచారం ఒకటున్నది. 
రోజంతా ఆ మాతృదేవిని, తన పాదాలతో స్పశించకుండా ఉండటం ఎవనికీ 

సాధ్యంకాదుగదా. అందుకనే భారతీయుడు 

నయ్యుదవననే దేవి వర్వాతన్తనయండలే / 
ఎస్టునత్ని నమున్తుభ్యం పాదన్ఫృర్శం క్షమున్వ యే! 

(“సముద్రమును వస్త్రముగా, పర్వతములను స్తనములుగా గలిగిన నీవు 
విష్ణువునకు భార్యవు; తల్లీ: కాలితో నిన్ను నేను స్పృశించినందుకు 

క్షమింపుము' ఎ 

అంటూ ఆమె క్షమాభిక్షను వేడుతాడు, 
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నిజానికిది చాలా చిన్న విషయం. అయితే మాతృభూమిపట్ట 

జగన్మాతయెడల ఊదా త్తభక్సి ఒక్కటే అనే తలంపును ఇది 

ఉదయము మనన్సులలో కలిగి స్తుంది. సామాన్య నిత్యజీవన కార్యకలా, 

గూడ, అట్టి అనుభూతి తరచు ఏ కలిగేటంత ప్రగాఢంగా ఈ శిక్షణ వ ర 

ఒంటబట ౦ది. బాలుడు ఆటల్లో భూమిని తన్నుతుంపే ఆతనితల్లి “బి 

భూమాతను తన్నకు* అని అంటుంది. కావాలని మేకును భూమిలోకి 

“వద్దు బాబూ ! భూమాత బొధవడుతుంిదని ఆతల్లి మందలి స్తుంది, 

సామాన్యరై తుకూడా, దున్నేముందు, తనను క్షమించుమని భూమ 

కోరుతాడు. అట్టిది మన సజీవ నం|ప్రదాయం. 

మనదేశం మనకు జీవంలేని, ఒక జడవదార్థం ఎన్నడూ కొ 

కానేకాదు. నీచుడు, ఉన్నతుడు అనే తేడాలేకుండా మనందరకు, ఈ ? 

ఎల్లప్పుడు చె తన్యపూరితయెన జగజ్జననియే. 
య ర mm జై 

అమెరికా, ఇంగ్ల ౦డు వంటి సమృద్ధ దేశాలను సందర్శించిన తర 

ఇంగ్లండును విడిచి భారతదేశానికి బయలుదేరుతుండగా, మాతృభూవి 

మి అభిప్రాయమేమిటని వివేకానందుణ్లి కొందరు ప్రశ్నించినారు, 

దేశాన్ని లోగడ |సేమించాను. కాని ఇప్పుడు భారతభూమిలోని 

ధూశికణము నాకత్యంత పవిత్రం. అది నాకొక తీర్గస్థానం" 
వివేకానందుడు వారికి సమాధానం చెప్పినాడు. 

ల 

“పాశ్చాత్య దేశాలలో విజయయా(త్రను ముగించుకొని మన వ 

భూమికి తిరిగి వచ్చినపుడు స్వామోజీకి సంబంధించిన, మరింతగా : 

యాల్ని కదలించే మరొక సంఘటన కూడ జరిగినది. వీరోచితమైన ॥ 

తాన్ని ఆయనకు పలికేటందుకుగాను ఉత్సుకతతో ఎదురుచూస్తూ 

దేశీయలెందరో సమావేశమయ్యారు. స్వామోజీ ఓడ దిగి దక్షిణ సః 



యన మాతృభూమి ౨ 129 

తీరభూమిమిోద అడుగుపెట్టగానే దిక్కులు పిక్కటిల్లేవిధంగా స్వాగత 

ధ్వానాలు మిన్నుముట్టాయి. అయితే స్వామిజీ భూమిమిోద సాష్టాంగ 

(ప్రణామం చేస్తూ ధూళిని తన శరీరంయై చల్లుకోవడం చూసి ఆ (ప్రజానీకం 

ఆశ్చర్యపోయింది. కుతూహలపూర్వకంగా ఎవరో ఇదేమిటని అడిగిన 

ప్రశ్నకు స్వామిజీ “ఇంతవరకు ఈ నా శరీరం భౌతిక జీవనవరమయిన 

పాశ్చాత్య దేశాలలో వుండి, కలుషితమై నది కాబట్టి ఈ పవి(త్ర భూరజం 

చేత నన్ను పవితుణ్ణి చేసుకుంటున్నాను” అని వివరించి చెప్పారు. 

ఒకసారి ఒకడు శంక తీర్చికొని, (వత్షాళనానికి గంగానదికి పోతూం కే 

అద అలి అస ఇ ft వౌరి 

వివేకానందుని గురువై న శ్రీ) రామకృష్షపర మహంస చూచి ౦గా 

బహ్మవారి.... పవిత్ర గంగానదీజలాలను నీ కళశ్మలంతో కలుషితం 

చేయటం అనుచితం" అన్నాడు. 

ఈ తల్లికి పుట్రిన మహాపురుషులు, ఊజ్జ్వాల మాతృత్వ ముయొక్క._ 

సజీవ సాక్షాత్కార మే ఈ భూమి అనే భావన మనలో కలిగించినారు. ఇట్టి 
భావన మన సమాజంలోని అన్ని ఆంత స్తుల మనుష్యుల్లోను వ్యాపించింది. 

నిజానికి ఈ తల్లి యే మన జాతీయజీవనగీతానికి ప పల్లవి. తన మల్లి తో 
తన గాలితో, తన నీటితో ఈ భూమియే మనలను తల్లివలె “పోషించింది. "మన 
మనుగడకు, ఆనందానికి ఇంకా ఎన్నో ఆమెయే నమకూర్చింది, ఊ త్తరాన 
దుర్భేద్యమైన హిమవన్నగంతోను, గతకాలంలో మన స్వాతం త్ర్యవీరులకు 
ఆ శ్రయాన్నీ, రక్షణను సమకూర్చిన ఆరావళి, వింధ్య, సహ్యా ది, మొదలైన 

పర్యతాలతోను, మనకు తం|డిలాగా ఈ భూమియే రక్షణ కల్పించింది. 

ధర్మభూమిగా, మోక్షభూమిగా, ఇదియే మనకు ఆధ్యాత్మగురువుగాకూడా 

పనిచేసింది. 

తల్లి, తండి, గురువు-ఈ మూడు రూపాలు ఒకే ఆకృతి దాల్చి 

వచ్చిన దివ్యమూ ర్రి మన మాతృభూమి, 



(పథమ ము[దణ 

17 ఫి|బవరి 1974, 

(పథమ పరిష్కరణ 

4 జూలై 1974. 

ద్వితీయ పరిష్కార ణ 

14 జనవరి 1986. 

a i | గీ గ 

Ma i ॥ 

(ప్రచురణ ; ఈం 

నవభార తి (వచురణలు 

కి_కీ.852, బరకత్పురా 
హాదరాబాదు . 500 027 
ఆం 

ముద్రణ : (ప్రతులకు : 

భారత ముద్రణాలయం సాహిత్యని కేతన్ 

8.4. 705/4, నారాయణగూడా లీ_.4.852, బరకొత్పురా 

“హైదరాబాదు _ 500 029 హౌదరాబాదు _ 5G0 0: 

సొహిత్యని కేతన్ 

ఏలూరు రోడు 
డె 

విజయవాడ _ 520 001 
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2. వీర|వతంతో కూడిన డద కావాలి 
థి 

మున దేశంలో | వసిద్ధ మహావ్య కు కులు కొందరున్నారు “మాతృ 

భూమి అంతే మటి, రాళ్ళ తప్ప నీముంది" అని పెద సర్వజులుగా 
ఠి © a 

మాట్లాడారు, తెలివితేట లొక్క టే సర్వన్వమని వారి తలంపు, వారి -మెదడున 
మెదలే తర్కంం|ప్రకారం, దేశమంటే కేవలం ఒక అచేతనమై న భూభాగం 

మాత్రమే. తర్కానికికూడ అవధులున్నాయి. ఉదాహరణకు మానవదేహం 
కేవలం ఒక పరార్థం మాత్రమే, ఈదృష్టిలో తల్లి శరీరానికీ, ఇతరన్త్రీల 

5 శరీరాలకూ తేడాలేదు. అటువంటప్పుడు తనతల్లి ని ఇతరన్తీలకన్న 
(ప్రత్యేకంగా ఎందుకు భావించాలి ? ఆమె అంటే ఆరాధ్యభావం ఎందు 

కుండాలి ? 'బుదెజీమి జీవికి సమాధానం చెప్పలేడు. 

మరొ!క ఉదాహరణ : మానవదేహపోషణకు పిండిపదార్థం, మాంస 

కృ త్తులు, క్రోవ్వుపదార్థం, లవణం, నీరు అవసరం, ఈ అహార పదార్దాలన్నీ 
మానవుని శరీరంలో తగినపాళ్ళలో సిద్దంగా ఉంటాయి, జీవశాస్త్ర రీత్యా 

మానవుడంటే, మాంసం, ర రక్తం, ఎముక శేగదా. కాబట్టి మన సాటిమానవుణ్ణి 

ఎందుకు భక్షించకూడదు? కానీ ఈవిధంగా వాదించేవాడు శార్కికుడు 

శే i 

శే 
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కావచ్చుగాని, నాగరిక్షమానవుడు మాత్రం కాజాలడు. అట్టితర్ధం నరమాంస 
భక్షణకు మాత్రమే ధారితీస్తుంది. రావణుడు మహాపండితుడు; కాని 

కిరాతకుడు, కాబట్టి కేవలం బుద్ది ఒక్క కే సరిపోదు. జీవితంలో హృదయ 

సంబంధమై న ఊదా _త్తభావనలకు స్థానం ఉంది, 

మాత్సభావనా వికానం 

అయితే ఈ మట్టిలో, ఈరాళ్ళయెడ మాతృభావన ఏవిధంగా విక 

సించింది ? (ప్రగతిపథంలో పరిణామంచెందుతూడఉంటే, [పాణికోటిలో 

తమ కాహారమిచ్చి, పోషించే వ స్తువులఎడ _ జడచేతనాల తేడాలేదు _-మాతృ 

భావన పెంపొందుతుంది. ఉదాహరణకు ఒక కప్పనుగాని, పొమునుగాని 

చూడండి. వాటికి తల్లి ఆనే ఆలోచన ఏమాత్రం లేదు. తన నంతానం 

ఏమవుతుందో ఆనేదికూడా వాటికి పట్ట దు. వాటిల్లో తల్లీ, బిడ్డా అన్నభావన 
లేదు. [క్రమంగా జీవకోటి పరిణామంచెందుతూ, 'స్పన్యజేవులదళలోకి వచ్చే 

సరికి, తల్లి పాలిచ్చి, బాల్యదళలో ఉన్న సంతానాన్ని పోసి స్తుంది. పక్షులు 

గుడ్డను, తర్వాత పిల్లలను వాటికి రెక్టలువచ్చేవరకు కాపాడుతాయి. తల్లి 

యొక్క అవసరం తీరిపోయినతర్వాత, సంతానం తల్లిని మరచిపోతుంది. 

అటుపైన ఆ తల్లీ బిడ్డలకు ఎట్టిసంబంధమూ ఉండదు. జీవకోటి పరిణామ 
(క్రమంలో మానవుడు శిఖరా(గాన ఉన్నాడని భావి స్తున్నాంగదా ! అతడు 

సంస్కారం కలిగినవాడై'తే, ఆవసరం తీరిపోయిన తర్వాతకూడ, తల్లి పట్ర 

(సేమాభిమానాలు ఊంటూనే ఉంటాయి; నిజానికి, ఆమె బాగా మునలిదై 

(గుడ్డిదై శారీరకంగా నిరుపయోగమై నతర్వాత, ఆమెను మరింత గౌరవ 

భావంతో శే సేవి స్తాడు. 

మానవజీవితం పరిణతినందుతున్న కొద్దీ, మాతృభావన విశాలమై 

మరింత ఉదా త్తరూపాన్ని పొందుతుంది. వివేచనాత్మక బుద్దితో మానవుడు 

తనచుటు పరికించినప్పుడు, తాననేకవస్తువులకు బుణపడి ఉన్నానని 
లు " శాలి 
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గమని సాకు. వాటినిగూడ మాతృభావనతో చూ స్తాడు. తనకు ఆహారాన్ని 
నీటిని ఇ స్తున్న నదిని మాతగా సందోధీ స్తాడు, తల్లి పొలను మానిననాటినుండి 

తనకు జీవితాంతం పాలి స్తున్న గోవును తల్లిగా చూ స్తాడు. అటుపై న_తన్ను 

పోషించేది, రక్షంచేది. మరణానంతరంకూడ తన్ను ఒడిలో దాచుకొనేది 
ఈ మాతృభూమి అని అర్థం చేసికొ నేస్థాయికి చేరుకుంటాడు. ఆమెను 

తల్లులకు తల్లి గా తలు స్తాడు. అట్లా, తాను పుట్టి నభూమిని మాతృభూమిగా 

దర్శించగల్లటం మహోన్నత “మానవత పరిణామచిహ్నం అవుతుంది. 

“మాతా భూమిః వ్యతో౭హమ్ వృథిన్యాఃి 

(ఈ పుడమి నా తల్లి, నేనామె పుతృడను) 

అని వేదాలు పోషించాయి. 

చె తన్యవంతమైన [శద కావాలి 
మ ధం థి 

కనుకనే దేశంపట్ల మహోజ్జ్వలమై న, మాతృదెవతాభావన పెంపొం 
దించుకోవాలి. ఇక, ఆమెపట్ల మనభ కిని (ప్రకటించటం ఎట్లా ? దానికి 

రెండుమార్షాలున్నాయి. పూలతో, దీపారాధనతో, మంతపఠళనాదులతో 

ఆరాధించడం సామాన్యమైన పద్దతి. నేటికీ మనవారు తీర్ధయాత్రలు, 

" నదీనదాలలో స్నానాలు, పూజాపురస్కారాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇదంతా 

పుణ్యంకోనం. ఇది చై తన్యరహితభ క్తి, 

చై తన్యసహితభ కి అంటే మా తృ దే శ కణకణం యొక్క 

స్వాతం|త్ర్యగౌరవాల సంరక్షణార్థం సర్వస్వార్పణ చేయడానికి నిత్య 

సంసిద్ధతను దై నందిన జాతీయజీవనంలో రూపొందించుకోవడమే. వ్యవహార 
ప్రధానమై న నేటి (ప్రపంచంలో ఇట్టి భ_క్రికే తావుఊంది; తన శ్రద్దా కేం ద్రానికి- 
మాతృ దేశానికి.జరిగే చిన్నమె త్తు అవమానానె నై న్ననా, ఇట్టి భక్తిభావం 

ప్రజ్వరిల్తే హృదయం సహించలేదు. వెంటనే ఒకమహాభయంకర రూపాన్ని 
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దాలు సుంది; మాతృ దేవిని అవమానించిన దురా|క్రమణశ కులు, మరొకసారి 

త్రలె తకుండా నాశనం చేయందే వి(శాంతి నొందదు; జరిగిన అవమానాలు 
వో 

అంతమొందే దాక, ఆ హృదయంలో అసంతుష్టి ప్రజ్వరిల్లుతూనే ఉంటుంది. 

ఇట్టి విజిగీమ్నప్రవృ త్రి లేనిదే, ఒక (శేష్టమైనకార్యంపట్ల వ్య _క్ర్షమయ్యే 

భ కి భావనకు (పయోజనం ఉండదు, పాళవికళ కృులతో బలాబలాలు 

తేల్చుకోవలసిన రణరంగంవంటి ఈకఠోర (ప్రవంచంలో, కేవలం మంచితనం 

చై తన్యరహితమైన సాత్వికళ క్రి - ఒక -క్షణమై నా కాలూని నిలువలేదు. 

కనుకనే ఎంతటి ధర్మనిస్ట ఎంతటి మంచితనం, దైవభక్తి ఉన్నా 

వేయిసంవత్సరాలుగా విదేశీయుల పాదాల క్రింద నలిగిపోయాం. వాళ్ళకూ, 

మంచితనానికీ మొగమెరుక లేదు; కాని సాహసనపవృ త్తి, సంఘటిత శ క్తి . 

రజోగుణ [ప్రధానమైంది _ కలవారు వారు, 

మనవారు చై తన్యసహితమై న సాత్వికభావనతోను, విజిగీష ప్రవృత్తి 

తోను, విజృంభించినవ్పుడల్లా శత్రువుల రాక్షసరాజ్యాలు తు త్తునియ 

లై పోయాయి. చరిత ఇచ్చే సొక్ష్యం ఇదే. 

పరాణాలుకూడా ఇదే వక్కాణీ స్తున్నాయి. దేవతల్లో దై వత్వం 

ఉన్నప్పటికి, ఉద్ధతులై న రాక్షసులయొక్క సంఘటితళ కికి తట్టుకో లేక 

పోయేవారు, వీరోచిత కార్యానికి పూనుకున్నప్పుడే దేవతలు, రాక్షసులను 

జయించగలిగేవారు. చె తన్యం, వీరత్వం - ఇవే (ప్రపంచాన్ని పాలించ 

గలుగుతాయి. _“వీరభోగ్యా వనుంధరా* అన్నసిద్ధాంతమే సఫలమైన 

జీవితంలో సాక్షాత్కళ స్తుంది. 

(బతికే ఉన్నామా ? 

మాతృభూమిపట్ల _వీరోచితభ క్రిభావం మన హృదయాలలో 

(పజ్వరిల్లుతూ ఉందా *? అట్లి భావన మన నాయకులలోను, సామాన్య 
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ప్రజానీకంలోనూ ఊండిఊన్న "కైతే దేశ విభజన జరిగిటండేదా ? ఏవిధమైన 

రాజీకి అంగీకరించక, ఆంగ్రే యల, ముస్లిముల కు[ట నెదిరించి మన 

మాతృభూమియొక్క-_ సవిత్రసమగ్రత్రను రక్షించేందుకు మన సమాజం. 
విరాట్ రూపాన్ని ధరించి తన చివరి ర_క్తబిందువువరకు సమర్చిందటానికీ 

సిద్దపడకపోయేదా ? 

అదిమా త్రం జరగ లేదుపై పెచ్చునాయకుల అడుగుజాడల్లో (ప్రజానీకం 

కూడా సంపూర స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందనే (భాంతితో సంబరాలలో మునిగి 

సోయింది. డె 

“అయిందేదో అయిపోయింది; సమసిపోయిన సమస్యలను [త్రవ్వి 

'పైకెత్తటంవల్ల (ప్రయోజనమేమిటి ? దేశవిభజన ఇక “తిరుగులేనిది అని 
కొందరు అంటారు. ఎప్పటికైనా ఇది సాధ్యపడుతుందా ? మాతృదేవత 
ముక్క_ముక్క_లు అయిన దృశ్యం అనుక్షణం కంటికెదురగా కనపడుతుంటే 

ఏ కుమారుడు అది మరచిపోయి గోళ్ళుగిల్లుకుంటూ కూర్చుంటాడు ? మరచి 

హోవటమా ! మాతృ దేవతయొక్క- అఖిండస్వరూపాన్ని తిరిగి దర్శించేవరకు 

నిజమైన కుమారుడెవడూ విశ్రాంతి తీసుకోడు. దేశవిభజన తిరుగులేనిదై తే 

(తిప్పివేయడానికి మనం ఊన్నాం. వాస్తవానికి ఈ (ప్రపంచంలో “తిరుగు 

లేనిది లేనేలేదు. నిశ్చితవిషయాలుగావి; అనిశ్చితవిషయోలుగాని కేవలం 
మనిషిలోని ఇచ్చనుబట్టి మాత్రమే జరుగుతాయి. తాను స్వీకరించిన ' కార్యం 
పవిత్రమైంది, (శేష్టమెంది అని గుర్తించినపుడు మానవునిలోని ఇచ్చ 

మొక్కవోని సమర్పణభోవంతో ఉక్కు_ముక్క_వలె గట్టి పడుతుంది. 

“హిందువులు ముసి ములు అన్నదమ్ములు ; దేశవిభజన అంపే 

ఆ స్పిని అన్నదమ్ములు పంచుకోవటమేగదా ! దీనిలో ఏముంది” అంటూ 

దేశవిభజనను కొందరు సమర్శిస్తారు. అయితే కన్నతల్లి తమ ఉమ్మడి 

సొత్తు అని ఆమెను కండకండలుగా నరికే సంతానంగురించి మనం ఎప్పు. 

డ్జైనా విన్నామా ? ఎంతటి మోర పతనస్థితి ఇది! ఇది ధర్మభూమి, 
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కర్మభూమి, పుణ్యభూమి కాకుండాపోయింది. చివరకు మాతృభూమి కేవలం 
ఒక వంపిణీవ స్తువుగా, ఒక భోగభూమిగా, ఒక సత్రంగా మారిపోయింది. 
ఇల్లీ నీచమై న ఆలోచనల కారణంగానే తల్లిని ముక్కలు చేసుకొన్నాం. 

లక్షలాది సోదరులనె కురు వరదలై పారింది, దేశవిభజనవలన కలిగిన 

విషఫలితాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం, కాళ్మీరు చీలికలయింది; నాగాలాండ్ 

లోనూ అదే ధోరణి. 

గడ్డిపరకై నా మొలవదు అనే మనస్తత్వం 

మనభూభాగాల మై దురా క్రమణగాని, అట్టి బెదిరింపుగాని జరిగినపు 

డల్లా పోనీలే దాన్ని వదిలివేద్దాం అని తేలిగ్గామాట్టాడే వ్యక్తులకు మన 
దేశంలో కొదువలేదు. చై నీయలు లద్దాఖ్లోని కొంతభాగాన్ని ఆక్రమించి 

కూర్చుంకే “పోనిద్దూ ! అక్కడ ఒక్కగడ్డిపర కై నా మొలవదు” అని 

అన్నారు. కొద్దికాలం క్రితం నేఫా (ఇప్పటి అరుణాచల ప్రదేశ) గురించి ఒక 

కుటిల (వచారం జరిగింది. నేఫా నివాసయోగ్యము కాదని, పాములపుట్ట 

అనీ, అక్కడి జలగలు మన సేనికాధికారుల గ గొంతుల్లోకికూడా దూరి వారి 

రక్తం పీల్చివేస్తాయనీ, (ప్రచారం జరిగింది. (ప్రజల్లో దేశభక్తి కల్గించ 
వలసిన వొ ర్లాపష్యతికలుకూడా దీనికి (ప్రాముఖ్యం ఇచ్చాయి, దానివల్ల 

ప్రజల్లో మన భూభాగాలపట్ల విర క్రి పుడుతుంది. 

“కచ్ బాడవి విషయంలోకూడా ఇట్లాగే జరిగింది. అక్కడి 
కీలకస్టానాల పై దురాక్రమణ జరిగినపుడు ఆందోళనకరమైన వార్తలతో 
పాటు, ఆ ప్రాంతాన్ని గురించిన తుచ్భమై న వర్షనలుగూడా మన వతతికల్లో 
కనుపించసాగాయి. ఈసందర్భంలో [ప్రభుత్వం (ప్రకటించిన కరవత్రంలో 
కూడా, కచ్ భూభాగం గడ్డిపర కై నా మొలవని మరుభూమి అని, సంవత్స 

రంలో ఎక్కువకాలం నము(దప్పనీటిలో మునిగి ఉంటుందని, కాబట్టి 

నిరుపయోగమని, ఎప్పుడూ ఈగలు ముసిరిఉంటాయనీ, కనీసం కొన్ని 
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ఈగలె న మింగకుండా, అక్కడ గుక్కెడు నీచ |తాగటంకూడా కషమని-_ 
యె ధా ర 

ఇంకా ఇటువంటి అ నేకవర్షనలున్నాయి. 

సామాన్య ప్రజానీకం కిమ్మనకుండ, శతువులు ఆయాభూభాగాలను 

కబళించేందుకు అనుకూలమై న వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి బహుశః 

ఇది ఒక పన్నాగమేమోనని పై స రెండు ఉదంతాలను పోల్చి చూచినపుడు 

అనిపి స్తుంది, ముందుచూపులేనికా రణంగా అట్టివా రలు బహుళ, (ప్రచారమై 

ఉండవచ్చు. అది మరీ. ప్రమాదం, ఎందుకంటే, "ఎవడై. నా ముందుచూపు 

తోనే ఆవని చేస్తే, ఆతనది వ కబుద్ది అనిమా;త్రమే అనవచ్చు. కాని 

హజంగా చే స్తే, ఆతని హృదయాంతరాల్లో మాతృభూమిపట్ల మమత 

సళంచిపోయిందు అవగతమవుతుంది. 

వేలాదిమె ళ్ళ వై నా ఆ్మకమించుకుంటపటే మన నాయకులు అది చిన్న 

సరిహద్దు తగాదాఅని సర్జి చెప్పారు. వట్టి మంచుగుట్టల్లో వదిమైళ్ళు అమైనా 

ఇమెనా సఫోయే జేమోలేదని మన నాయకులు అంటున్నారు. అంతే వేలకొలది 

మైళ్ళ పోయేది ఇటు; ఒక్కమై లుగూడా పోనిది అటు-అని అర్హం. _పెగా 

ఆ సరిహద్దురేఖ “నికరంగా ఇది అని చెప్పలేం అని మన నాయకులీ 

అన్నారు. ఒకసారి పండితనె హూ చై నీయలు ఆ[క్రమించిన మన భూభా 

గాన్ని గురించి మాట్లాడుకూ “మనది అని మనమనుకొనేభూమి” అని 

(ప్రయోగించారు. 

లక్ష్యాన్ని ఉజ్జ్వలంగా ఉంచుకోవాలి 

మాతృభూమి సమగ్రతను సంరక్షించడంకోసం (పజలు ఎంతగానో 

పాటుపడాలి. కాని వారికి స్ఫూర్తిని (ప్రసాదించే సమగ మాతృదర్శనం 

కొరవడటం శోచనీయం. దురాక్రమణ జరిగితేచాలు, భూభాగాన్ని ధారాదత్తం 

చేసే మనస్తత్వం మననాయకులది. దురాక్రమణ జరిగింది అన్న విషయమే 

మనం మర చిపోతున్నాం. పవిత్ర కై లాసళశిఖర 0, మానససరోవరాలను 
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దర్శించే అవకాశంగూడా మనకులేకుండా పోయిందని, హిందు అన్న పేరు 

మనకు, మనదేశానికి రావడానికి కారణమై న సింధునదిలో స్నానంచేయ లేమని 
=కఇది అవమానమని ఎంతమంది భావి స్తున్నారు? ఒకనాడు హిందూభావ 

(ప్రసార కేంద్రమై న తక్షశిల మనకది? హిరణ్యకళిపునిబారినుండి ప్రహాదుణ్ణి 

సంరక్షించేందుకు ఊ(గనార సింహుడవతరించిన మూలస్థానం [ము లాన్ ] 

ఈనాడు మళ్ళీ రాకాసిమూకల ఇనుప పాదాల [కింద అజగారిపోతోంది. వీటి 

జొపకొలవల మన నెతురు ఉడుకె తుతోందా? 
a యి a.) par. 

బాహ్యపరిస్థితులవల్ల మనచూపు మసకబారకుండా, మనన్సు మొద్దు 

బారకుండా మనలను, తరువాతితరతరాలవారిని కాపాడుకోవాలి, ఈనాడేర్పడ్డ 

రాజకీయ సరిహద్దులే మన సమ్మగ మాతృభూమియొక్క స్వరూపాన్ని 

తెలియజేస్తాయి, అని నమ్ముతూ, వాటినే పదేపదే భావించటం ద్వారా మన 

అంతరాత్మను చంపుకుంటున్నాం. మన మగతనానికి, తెలివితేటలకు ఇది 

సవాలు! ఒక్షొ క్ర సారి రాజకీయ ఒ శ్రీడులవల్ల, యుద్దాలలోని జయాపజయాల 

వల్ల దేశం రాజకీయనరిహద్దులు కొంతమార్పు 'జెందుతుంటాయి. అంత 

మాత్రాన రాజకీయంగా మనం కోలో పయిన భూభాగాలు, మనమాతృభూమి. 

లోని భాగాలు కానేకావని దాని అర్థం కాదు. 

నిన్నమొన్నటివరకు, మనదేశం యావత్తూ, ఆంగ్లేయులస్వాధీనంలో 

ఉండ లేదా ? అంతకు ముందు మన దేశంలో కొంతభూభాగం ముస్తి ముల 

ఆదీనంలో శతాబ్దాలపాటు ఊ౦డ లేదా ? అటువంటప్పుడు, ఆయా సమయా 

లన్నిటిలో, ఈ దేశం మనది కానేకాదని అర్థమా? మరి, వరులపాలనలో 

ఉన్న ఆయాభాగాలను విము కర్తం చేయటానికి మనం పోరాడలేదా ? త్యాగాలు 

చేయలేదా ? మన ఈ భూమిలోని (పతికణము, ఆత్మ బలిదానమొనర్చిన 

అసంఖ్యాక వీర వరులయొక్క_, హుతాత్యులయొక్ష_ పునీతర_కృంచేత పవి[తం 

కాలేదా? సంరక్షింపబడలేదా ? ఈనాడు, దురాకమణకారులకు - వారు 

ముస్లి ములుకావచ్చు, చై నీయలుకావచ్చు-మనం కోట్పోయినభూభాగాలు 
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మనవికావు; వాళ్ళదే హక్కు, అని మనమంే వాటిని తిరిగిపొందాల నే ఇచ్చనే 

కోల్పోయామని అర్థం; అవమానాలనే సమ్మానాలుగా భావించేమేరకు మనం 

దిగజారిపోయి మగతనాన్ని మంటగలిపొం అని అర్థం, 

ఈజాతీయ ఆకాంక్ష నశించిపోకుండా జొ(గ్రత్రపడటం అన్నింటి 

కంశే ముఖ్యమైన విషయం, పోరాడాలనేవాంఛ, మాతృభూమియొక్క 

సమ[గతా స్వాతం (త్యాలను సంరక్షించేందుకు సర్వస్వారృణచేయాల నే ఇచ్భ 

నశించిపోతే అది మనజాతియొక్క గౌరవస్వాతం(త్యాలకు గొడ్డలి పెట్టు, 

మాతృభూమివట్ల (ప్రగాఢము, చైతన్య పూరితము, అచంచలము, 

ఉజ్జ్వ్యలము ఐన భక్తియే, ఏదేశవాసులకై నాసరే, స్వతంత్రము, సమృద్ధము 

వై భవోఫేతముఐన _జాతీయజీవనానికి ఆధారం. మాతృభూమిపట్ట 

పరమోదా త్తమై నభ_క్రిభావనకు, మనంవారనులం, (ప్రతిహిందువుహృదయం 

లోనూ, నివురుగప్పుకొనిజన్న యుగయుగాలనాటి మాతృభ క్రి రగులొ-ని 

పవిత్రజ్వాలలై, మన మాతృభూమి పై జరిగిన ఒకనాటి దురా|క్రమణలన్ని టినీ 

దహించివేయాలి. అప్పుడే అఖండభారతమాతను పునః ప్రతిష్టించాలని, మనం 

కన్నకలలు నిజమవుతాయి, 
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ఆ నాదికాలంనుంచి హిందువులు అనే పేరుగల సుసంస్కృతమై న 

ఒక గొప్ప సమాజం ఈ వవిత్రభూమికి పుత్రరూవంగా ఇక్ర్షడ జీవిస్తూఊంది. 

అయితే “హిందు? అన్న పేరు ఇతర పేర్లతో పోల్చిచూచినపుడు, కొత తగా 

పుట్టిందని, అంతేగాక అది విచేశీయలు మనకు పెట్టిన పే సేరనీ కొందరు 

అభ్యంతరం చెప్పుతూ ఉంటారు; “హిందు"కు మారుగా “ఆర్య” “భారతీయి 

అన్న పేర్లు సూచి సారు, 

"హిందు పదమే ఎందుకు? 

“ఆర్య” అన్నది ప్రాచీనమై నది, గర్వించదగ్గది; సందేహంలేదు, 
కాని వేయిఏండ్లుగా వాడుకలో అదిలేదు. పైగా చారి త్రకపరిశోధనమునుగులో 
ఆంగ్లేయులు (ప్రయోగించిన కృతకమై న ఆర్య, (ద్రావిడ విబేధ ప్రచారవిషం 
మనవారి తలకెక్కింది. విబేధాలకు - ఒకనాటివి, నేటివి_ అతీతంగా కాశ్మీరు 
నుండి కన్యాకుమారివరకు పరివ్యాప్తమైన మనసమాజంయొక్క సమగ 

స్వరూపొన్ని సాక్షాత్కారంచేనుకొనే మనవ్రయత్నానికి ఆర్యళ బ్రాన్ని 

పయోగించడం, మొదటికే మోసం తె స్తుంది. 
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“భారతీయ” నామంగూడా వై దికకాలంనుండీ వాడుకలోఉన్నదే, 

పురాణాలుకూడా మనభూమిని “భారతి అని, మనను “భారతీయులని 

పేర్కొన్నాయి. నిజానికి “హిందూ “భార తీయ" శబ్దాలు ఒ కేభావాన్నివ్య క్తం 

చేస్తాయి. కాని ఈనాడు “భారతీయ” పదం గురించిగూడా అపోహలున్నాయి, 

ఈదేశంలో నివసించే ముసి ములు, పార్శీలు, క) స్రవులు మొదలై న 

వారందరినీ గుది[గుచ్చిచెప్పే “ఇండియన్” అనే ఆంగ్ల శ ద్దానికి అనువాదంగా 

“భారతీయ” పదాన్ని వాడుతున్నారు. కనుక (ప్రత్యేకంగా మనసమాజాన్ని 

పేర్కొనదలి స్త సే ఈ “భారతీయి శబ్దంకూడ మనను పెడ త్రోవపట్టి స్తు సుంది, 

హిందూ” అన్న పదమొక్క_టే మ్నం వ్య క్తంచేయదలచిన అర్థాన్ని 

సమంగాను, సమ|గంగాను (ప్రకటించగలుగుతుంది. 

“హిందు అన్న పేరు ఈమధ్య పుట్టిందనీ, ఇది మనకు విదేశీయలు 

పెట్టిన సపేరనీ, చెప్పడం చారితికంగా నిజంకాదు. స_ప్పసింధు-అన్న పేరు 

విశ్వానికే ఆది[గ్రంథమై న బుగ్వేదంలో, మన పానం మన ప్రజలకు 

విశేషణంగా ఉవయోగింపబడినట్లు మనం చూ స్తాం. సంస్కృత భాషలోని 

“సి ఒక్కొక్కసారి మన |ప్రాకృతభాషలు కొన్నిటిలోను, ఐరోపా భాషల్లో 

కూడ “హి కారంగా మారిపోతుంది అని సువిదితం. ఆ విధంగా మొదట 

హా ప్త హిందుగామారి పిదప హిందు అన్నశళబ్దం వాడుకలో నిల్చింది. కాబిట్లి 

హిందూ అన్ననామం మనదే; మనం గర్వించదగ్గ దే. ఆ తరువాతనే 

ఇతరులు మనలను ఆ సేరుతో వ్యవహరించటం మొదలు పెట్టినారు. 

బృహన్నల ఆగమశాస్త్రం [ప్రకారం హిందూ అన్న పదం హిమా 

లయములలోని “హోవర్షము, ఇందుసరోవరములోని (దక్షిణ సముద్రం) 

“ఇందు” పదములతో కూడి ఏర్పడి మన సంపూర్ణ మాతృభూమిని సూచిస్తు 

న్నది. బృహస్పతి ఆగమం... ఇల్లా చెప్పుతోంది. 

“హియాలయం నమారభ్య యావదాందు నరోవరదు 

తం డేవననిర్భుతం దేళం హిందూనానం (వచక్షతే 4 

[హైమాలయములు మొదలుకొని “ఇందు (దక్షిణ) సముద్రమువరకు 
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ల్లు we ఆ Hin, oo ల్లా 

Wry వ్యాప్త పమగుచూ దేవతలచే నిర్మింవబడిన భూమి హి అమన నముచి బడు 

చున్నది. ] 

+ 
ta 

he ke, he ముఖ్యంగా గత వేయిసంవత్సరాల ఒచుమి మక్. తు అన్న 

పేర మనకు హత్తుకుపోయింది. వృచ్చిరాజు కొలంనాంనుండి వవ 

మహులై న మనరాష్ట్ర నిర్మాతలు, రాజనీతిజ్డ'లు, కిస దది తెకారులు 

మనజొతిని మన ధర్మాన్ని వ్య కంచేయటానికి రక రు. న్నర తెంచారు. 

గుపగోవిందుడు, విద్యారణ్యస్వామి, శివాబీవంటి మ! ప్పొాతిల త్య యోధు 
లందరూ, “హిందు స్వరాజ్యాన్ని" యురషంచాలని కిము స్నివారే 

వారి జీవితాలు, కొర్యాలు, ఆకాంక్షలయొక్క ఆభినవన్మ తులు “హిందూ 

అన్న పేరుతో సెనవేనుకొని ఉన్నాయి; మన ఏకత్వం, ఊదా త్తత, 

విశిష్టతలను సద్యఃస్ఫురణకు తెచ్చేది ఈ శబ్దమే, 

హిందూ శబ్దాన్ని వాడితీరాలని మనమంటున్నాం గనుక మనది 
సంకుచిత దృష్టి అని, మనమిద కొందరు అభాండం వే గుంటూరు. వందిత 
నెహూనొకసొరి కలసినప్పుడు ఆయినా ఇలాగే అన్నా రు ఆయనేమన్నా 
రంపే * 'ఎల్లహ్పుడూ హిందూ, హిందూ అంటులటా తెంచుకు దీనివల్త 

నాలుగు గోడలమధ్య కూరుకుపోయి, (ప్రవంచంలోని గలుడిశి ల నుండీ వచ్చే 
మంచి గాలిని మిరు నిరోధి స్తున్నారు. మనకీ, విశాల వశ గి కముథు గి అడ్డు 
గోడలుండటానికి వీలులేదు. ఈ అడ్డంకులన్ని టిసీ rate) ూలగొట్రాలి, 
పండిత నెహూ గొప్పవాడే. చాలా ఊ(డేకంగా మోొట్లాడాడు, నేను శాంత 
స్వరంతో ఇలా అన్నాను. “నలుదిశల లుం బలమ న న గొరి మనక లదా 
లన్న విషయంలో నేను మితో పూ బకీభవి Dp గుం డఊపించంలో 
వివిధ దేశాలలో అమల్లో ఉన్న ల సద్ధాంకాలూ, మునకు తలియాలి; 
మంచి చెడులను మనం నిర్ణయించుకోవాలి. వతి మంచి విషయాన్నీ మనం 
స్వీకరించాలి. రీనికోసమని గోడలే కూల్చే “స్టే రే ఇంటికవ్చి ౪ నేరుగా సె తమీడే 

per: | వాలుతుంది. అలా కాదు. కిటికీలు, గుమ్మాలు, తెరిచి ఆపే బెటకోవాలి- క టు 
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మన ఇల్లు భ దంగా కాపొడుకోవాలి. విశాల హృదయమనేది సముచిత మైన 

హద్దులు దాటితే మన జాతి అ స్తిత్వమే అంతరించిపోతుంది. మిరనే సంకు 

చితమై న జాతీయభావమే మన జాతిని పునరుద్దరించగలదు. [ప్రపంచంలోని 

మంచినంతనూ స్వీకరించగలదు కూడా. ఇదీనా విశ్వాసం. అది విని, “స్పర్రే. 

ఏ ధృఢ|ప్రయత్నం చేయాలన్నా ఇటువంటి విశ్వాసం అత్యవసర "మని 

అంగీకరి సున్నానని పండిత నెహా అన్నారు. ఈ మాతతమైనా అంగీక 

రించినందుకు వారికి నేను కృతజ్ఞతను వ్యక్తం చేసాను. 

వికాసానికి గుర్తు 

హిందూజీవనాన్ని పరిశీలిద్దాం. కొందరు, ముఖ్యంగా విదేశీయులు 
మనలోని మతాలు, సం|వదాయాలు, కులాలు, భాషలు, ఆచార వ్యవహారాలు 
_వీటి బాహుళ్యాన్నిచూచి తికమకవడి, అడుగుతారు, “మీలో ఇంతటి 
వె రుధ్యం ఉన్నదిగదా, మారెట్లా ఒక్క_జాతి కాగలుతారు? “హిందు” అని 
యనా య ౧ 

మీరు చెప్పుకొనే జీవనవదతి ఎక్కడుంది ?* అని. 
ఇ 

మన హిందూ జీవనాన్ని “పైపై నచూ స్తే ఈ ప్రశ్న పుడుతుంది, 
యా రాజల 

ఉదాహరణకు చెట్లులో కొమ్మలు, అకులు, "పూవులు, పండ్డు ల అన్నీ 

పరస్పరంపోలికలేనివే, (పకాండము శాఖకాదు; శాఖ వ(త్రాలుగావ; ఒళదానికీ 

మరొకదానికీ పోలికేలేదు. కాని “పెకికనవడే ఈ వ్యత్యాసాలవంటివన్నీ 
ఒకే వృశంయొక విభిన్న వ్య వ్రైకరణలనీ, ఒకే జీవనసారం అంతటా 

(ప్రవహిస్తూ, ఆయా భాగాలనన్నింటిస పోషి సున్నదనీ మనకు తెలును. 
వేలకొలది సంవత్సరాలుగా వికసిస్తూ వచ్చిన మన సమాజజీవనంలో 
ఏర్పడిన వ్యత్యాసాలు ఇటువంటివే. ఒక చెటు విషయంతో ఆకుగాని 

చు 

పూవుగాని ఎట్టివో, మన జాతీయజీవనంలో ఇవన్నీ అటువంటివే. అవి 
వేర్చాటుకు, విచ్చి వ్ర ర్రకి కారణాలుకావు, ఇటువంటి సహజసిద్దమైన వికాసం 
మన సమాజజీవనంలోని అనన్య సామాన్య లక్షణం, 
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వాస్తవానికి పకృతియొక్క. యోజనలో జీవపరిణామం ఈ పద్దతినే 
అనుసరించిఉంది, తొలిదశలో, జీవి “అమిబా* అనే ఆకృతిలేనిస్తతిలో 
ఉంటుంది, అది స్వయంపూర్త్ణమై న ఏకకణజీవి. అది, సమానరూపంగల 

రెండుజీవాలుగా, విడిపోగలదు, 'అదిజీవనాధార వదారంయొక్ష కృ((పోటోప్తాసమ్) 
తొలిదశ. అది వికాస క్రమంలో అట్ట డుగుమెట్టు, వికానం వృద్దిచెందుతున్న 
కొద్ది, పెరుగుతున్న కర్తవ్యాలను 'పూ ర్రిచేయడానికై వేరువేరు అవయవా 

లతో అనేక జీవజాతులు పుట్టుకొచ్చాయి, చివరకు అత్యంత సంశ్లిష్టమై న 
యం (తాంగంతోకూడిన మానవశరీరం రూపొందింది. దానిలో అగణితమై న 
అవయవాలున్నాయి. ప్రతిదానికి ఒకప్రత్యేకమై న పనిఊంది. అయినప్పటికీ 
వాటన్నింటినీ కలిపిఉంచే ఏకజీవ|పవాహంఊంది. మానవుడే భూమిమై 

అత్యుత్తమంగా వికసించినజీవి కాబట్టి, విభిన్నఅవయవాలు లేక వ్యత్యాసాలు 
అపరిపక్వతనుగాని, వై రుధ్యాన్నిగాని సూచించేవిగాక, బాగా వికసించిన 
దళను సూచిస్తాయి, పెకి వేరువేరురూపాలుగా ఉన్నప్పటికీ, అవయవాలన్నీ 
శరీరసంకేమానికే యత్నిస్తాయి. దానియొక్కళ కికి, (ప్రగతికి దోహదం 
చేసాయి. 

నిరుపమాన చిితం 

సమాజం స్థితికూడ ఇటువంటిదే. వికసితనమాజం వివిధ కర్తవ్యాలను 

చక్కగా నిర్వహించుకొ నేందుకుగాను విభిన్నవృ త్తులుగల అ నేకవర్గాలను 

రూపొందించుకొంటుంది. మన ప్రాచీన సామాజికవ్యవస్థ అట్టి |ప్రతివర్గానికి 

ఒక నిర్దిష్ట క రృవ్యాన్ని ఏర్పరిచింది. మెదడు శరీరంలోని అవయవాల 

యొక్క విధులను నిర్చేశించినట్లుగానే, అది వర్గాలన్ని ౦టికీ, వ్య క్తులందరికీ 

వారియొక్క సహజమైన వికాసానికి మార్గం చూపింది. సమాజమనే 

విరాట్ పుధుషుని అత్యుత్తమంగా సేవించడంలోనే వ్యక్తి వికాసానికి 

నంపూర్ణమై న అవకాళశంగూడ ఇమిడి ఉంది. అటువంటి సంశ్లి ప్టము, 
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సంఘటితమునై న సమాజ వ్యవస్థను, ఆచరణయోగ్యమై న ఆదర్శంగా 

మనం స్వీకరించాం; దాన్ని మన జీవితాల్లో సాక్షాతృరించుకోవాలని 
యత్నించాం. ఇది దూరంనుంచిచూ చే చె “దిగ్రాంతిని కలిగించేంత టి 

వైరుధ్యం; కాని వాస్తవానికి ప్రపంచం మొత్తంలో కనీ వినీ ఎరుగనంతటి 
అత్యున్నత వికాసం చెందిన ఒక సమాజస్థితిని అది సూచి స్తుంది, 

కాని, విదేశీవాదాలు (ఇజములు) అవి కల్పించే “నమానతి వంటి 

డాబుసరి నినాదాలకళ్ళద్లాలతో చూడటానికి అలవాటుపడ్డ ఆధునికులు 

మనసమాజంలోని ఈ అసామాన్య లక్షణాన్ని అర్జంచేనుకోలేక, మనజీవనం 
లోని వై విధ్యమే మన విఘటనకు కారణమనీ, కనుక దాన్ని నాశనం 
చేయాలనీ, మనం ఒక వర్గరహిత సమాజంగా రూపొందాలనీ గోలపెడు 

తుంటారు. శరీరంలోని వివిధావయవాలు, వాటివాటి విధుల్ని నిర్వహించ 
డానికి అనువుగా, వివిధరూపాల్ని పొందితే, వాటిని “విభిన ఎవర్గాలు”గా 
భావించి, నిర్మూలించి, శరీరాన్ని ఒక “వర్గరహిత” వ స్తువుగా 

చేయవలసిందేనా ? మనం అట్లా చేస్తే అది వికానం అవుతుందా? హత్య. 

అవుతుందా ? 

“భిన్నత్వంలో ఏకత్యంి అనే అనన్యసామాన్యల క్షణం మనసమాజ 

జీవనంలోని అన్నిరంగాలలోనూ, భౌతికంగా, ఆధ్యాత్మికంగాకూడా స్వయం 
(పకటితమై ౦ది. నలు|పక్క_లా రంగురంగుల అర్బలుఅమర్చిన (పకాళశ వంత 

మైన దీపంలాంటి దది. “పెనుంచిచూచేవానికి ఏ రంగుఅద్దంలోంచిచూ శే సే 
ఆ రంగుగా లోపలిదీవం + కన్ని స్తుంది; చూచేకోణాన్నిబట్టి లోనిదీవం 

విభిన్న వర్దాలు తాలు స్తుంటుంది, ఇట్ట అదు ఛతమైన విభిన్నన్వరూవ(ప్రకటన 

చూచి, కొందరు మనది ఒక నమాసీకాదనీ, ఒకజాతి కాదనీ, ఇది అనేక 

జాతులు నివసి స్తున్న దేశమనీ అంటారు. 
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మనసమాజజీవితాన్ని, సరిగాఅర్థంచేసుకోవటం ప్రారంభిస్తే, 'నెడున్న 

వివిధరోగాలను విశ్హేషణచేసి వాటిని కుదిర్చేందుకు ఉపాయాలనుకూడ 

కని"పెట గలం 
(sa) 

ఏకం నత్ విప్రా బహుథా వద న్తి 

పుష్పక విమానంలాంటి సహృదయత కలిగిన మనధర్మంయొక్క. 

పరిధిలో ఒదిగిటన్న వై_ష్షవ, శాక్తేయ, వై దిక, భౌద్ధ, జైన, సిక్ట 

లింగాయత, ఆర్యసమాజాలవంటి రకరకాలపంథల, ఉపపం౦ంథల బాహుళ్యమే 

వెలుపలినుండి చూచేవానికి ముందుగా కనబడి, వానికి దిగ్భ్రాంతి కల్లి స్తుంది. 

ప్రజల్లోని విభిన్న అభిరుచులకు అనుకూలంగా, విభిన్న ఊపొననా 

మార్గాలను మన ఆచార్య శేస్టులు, పంథ ప్రవ ర్హకులు ఏర్పాటుచేసినారు. 

(బ్రహ్మ, ఆత్మ, శివుడు, విష్ణువు, ఈశ్వరుడు, (చివరకు) శూన్యం లేక 

మహాశూన్యం- ఇత్యాది అనేకనామాలతో చెప్పబడే ఒకే పర మసత్యాన్ని 

సాక్షాత,రించుకోవటమే అంతిమలక్ష్యమని, వారందరూ తేల్చిచెప్పినారు. 

[కింది శోకం, హిందూత్యంలోని వివిధపంథలయొక్క, దర్శనాల 

యొక్క సమరసతను, ఏకత్వాన్ని, ఎంతనుందరంగా చెప్పుతున్నదో 

చూడండి, 

యంశైనా౭ నమయుపానతే శివ ఇతి, (బహేతినేదాన్తినో, 
బౌద్దా బుద్ధ ఇతి, (వమాణఖవటవా కర్తేతి నైయ్యాయికాం 4 

అర్లన్నిత్యుత జైనకాననరతా? కర్యేతి మొయాంనకా? 

సోయం వో విదధాతు, వాంభితభలం త్రైలోక్యనాథోహర*4 

(ఎవనిని శై వులు భివుడని, వేదాంతులు [బహ్మయని, బౌద్దులు బుద్దుడని 

నైయ్యాయికులు కర్త యని, జై నులు అర్హతుడని, మీమాంసకులు కర్మయనసి 

"నేవిసోన్నా రో అటి ముల్లోకములకు _పభువగు “హరి” మన కోర్కెలను 
oo ల ౧ 

తీర్చుగాక 1) 



సంత్ తులసీదాస్ జీవితంలోని ఒక ఊదంతం మనకు కనువిప్పు 

కలిగించగలదు. ఆయన ఆరాధ్య దైవం శ్రీరాముడు. ఒకసారి ప్రజా 

నీకం ఆయనను |శీకృష మందిరానికి తీనుకెళ్ళారు. ఆ విగ్రహం ముందు 
ణు 

ఆ సాధుమూ ర్తి ఏ సంచలనం లేకుండా నిలబడ్డాడు. చివరకు ఆయన 

శ్రీకృష్ణుని ఇలా స్తుతించాడు:- 

కాహె వరణా భోబి ఆన కీ భలే బిరాజత నాధ / 

తులనీ యనక తబ శదె దధనువ బాణ లేడా హధ 4 

“ఢిడీవ్యమానమై న నీ అవయవ శోభను నేనెట్లు వర్ణింపగలను? 

నీవు నిజంగా ఉదా త గంభీరంగా అలరారుతున్నావు. అయినా. నీవు 

ధనుర్భాణాలు ధరించినప్పుడు మాత్రమే ఈ తులసి నీకు తలవంచి నమస్క 

రి సాడుగో వెంటనే ఆ ీకృష విగహం--- ఆయన కోరుకున్నరీతిగా_ 
అలి (3) 

కోదండధారియెన |శ్రీరామ వి[గహంగా మారిపోయిందని చెప్పబడింది, 

శరీరతత్వంవలెనే ప్రతిఒక్కరికి ఒక విశిష్టమై న ఆధ్యాత్మికత _త్త్వం 

ఊంటుంది. దాని కనుగుణమై న ఆధ్యాత్మికాహారాన్ని ఎంచుకొ నేందుకు 

ఇచ్చిన "స్వేచ్భ అది; వ్యక్తిగతమైన ఊపొసనా స్వాతం (త్యం అది, 

అయితే ఆరాధనా పద్దతులలోని భిన్నత, సమాజంలోని చీలికలను 
నూచించదు. సమాజాన్ని కలిపిఉంచిన ఒకే సామాన్యధర్మంయొక్క 

అవిభక్త ఆంగాలే ఇవన్నీ. మన సమాజంయొక్క ఇట్టి అవయవాలన్నిటి 
లోను అదే జీవిత త _త్వదర్శనం, అదే 'లక్ష్యం, స్టూల ప్రవంచపు బాహ్య 
విశిష్టతకం పె అంత శ్చేతన యొక్క సర్వాధిక్యంలో విశ్వాసం పునర్హన్మపట్ల 

అడే విశ్వాసం, (బహ్మచర్యం, సత్యం, మొదలై. న కొన్ని సద్దుణాలపట్ల అడే 

పూజ్యత, అవే పవిత్ర సంస్కారాలు _ క్షు ప్తంగా చెప్పాలంటే అడే జీవనరసం 
(ప్రవహిస్తూంది. నేవలఅదె కాన్ని. (వవచించిన శ్రీ శంకరాచార్యుడే- 

సామాన్య మానవునికొరకు ఆదిత్యుడు, అంబ, విష్ణువు, గణనాధుడు 

హేశ్వరుడు-అనే దేవతలను ఆరాధించే పంచాయతనవ ద్దతిని ని రైశించాడు, 
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భగవత్సాకాతా_రానికి సూచించిన భిన్న మార్గాల మధ్యగల సామ 

రన్యానికి ఎంత భవ్యమైన ఉదాహరణ ఇదీ; ఆరాధనా పద్దతులలోని 

విభిన్నత, మనపజలలో గతంలో ఎన్నడూ ర క్రపాతాన్నిగాని, నీచ 

మైన స్పర్ధ లనుగాని, సృష్టించలేదు. మనవారు తమ సిద్దాంతాన్ని (ప్రతిష్టించ 

టానికి యత్నించేటప్పుడుగాని, ఇతరుల సిద్దాంతాన్ని ఖండించేటప్పుడుగాని, 

ఎవ్వడూ తలలు పగలగొట్టుకోవటం జరుగలేదు, ఇట్టి లోతైన ఆంతరిక 

సమె మై క్యతా_ప్రవాహం, శివమహిమ్నసో త్రళ్లోకంలో చక్కగా వ వర్ణి ంపబడింది. 

(తయీ సాంఖ్యం యోగః వణవతియతం, వెప్టనమితి 

(వబభిన్నె (వస్టానే వరమిదయదః వధ్యమితి భ 

రుబీనాం వెచ్చిత్యాద్భజాకుటిలనానావథజాషాం 

నృణామేకో గయ్యూన్త పాయని వయనాయర్థ్వో ఇన 4 

(జలానికంతకు సము[దంవలె, మానవులందర కూ సీవే చేరుకోవలసిన 

లక్ష్యమవు, సూటిగాను, వ్మకంగాను ఉండే వివిధమార్షాలను అవలంబించే 

మానవులు వారివారి విభిన్న రుచులనుబట్టి, వెదికం, సాంఖ్యం, యోగం, 

శైవం, వైష్ణవం మొదలైన అ నేకమార్షాల్లో ఇది (శేష్టమైనదని, ఆడి 

యోగ్యమైనదని యోచించుకొని, అనుష్టి స్తారు.) 

వేదకాలంనుంచి, నేటివరకుకూడ ఇదే మన సంప్రదాయం, మన 

ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులందరూ, మన ధర్మంయొక గ్ర సర ఏప్యాపకము 

అద్వితీయమునై న స్వరూపాన్ని నిల బెట్టుకొంటూ వచ్చినారు. శ్రీరామకృష్ష, 

పరమహంస “ఎన్నికన్నులో, అన్ని తెన్నులు” ఆని వక్కాణీంచినారు, 

వ్య కుల స్వభావాలు, అభిరుచులు ఎన్నివిధాలుగా ఉంకే, అన్నిపంథలు 

అన్నిమతాలు ఉండవచ్చు. 

ఇట్టి అనేకవంథలు, అనేక దర్శనాలు ఏర్పుడటం మనకు మరొక 

(ప్రయోజనాన్ని సమకూర్చింది. మననమాజాన్ని సంరకి
ంచటానికి అఖం4ంగా 



148 పా 
గజ న్య వి 

ఉంచుకోవటానికి ఇవి సహాయపడ్డాయి. ఉదాహరణకు సిక్టు సం|పదాయం 

పంజాబు (ప్రాంతంలో, ఇస్తాం వ్యా ప్రిని అరికట్ట టానికై జన్మించింది, 

తరువాత రోజుల్లో, అనాటీ అవసరాలను గు రించి సక్టులకు పదియవ 

గురువై న గురుగోవిందసింహ్ తన శిష్యులను శవ్రధారులిను చేసి వారిని 

ఒక జాతీయవీరబ్బందంగా మార్చినాడు. పశ్చిమతీర 'పాంతంలో క్ 9 స్తవ 

పాదరీలు, సంపూర్ణదయాస్వరూపుడైై న తమ సాకార దై వముసేర (పజలను 

తమ మతంలోకి చేర్చుకోవాలని యత్ని స్తున్న కాలంలో, అట్టి విదేశీవిషాన్ని 

విరుగగొ'సే ఊద్దేశ్యంతో మన ధర్మంలోని భ_క్తిభావనను (శ్రీ మధ్వాచార్యులు 

(ప్రబోధించినారు. రామానుజాచార్య, బసవేశ్వరుల ప్రయత్నాలుకూడ, మన 

(ప్రజలలో (ప్రవేశించిన ఉచ్చ నీచ భావనలను తొలగించి, ప్రజలను దై వభ క్రి 

సూ త్రబద్దులనుచేసి సమై క్యంచేసే సేరణవలన సర్పడ్డవే. 

సెమిటిక్ జాతుల [ప్రభావం 

మనధర్మంలోని ఈ నర్వగాహకలక్షణం మన దృష్టిపథంనుండి 

ఈనాడు తొలగిపోవడం మన దురదృష్టం. ఇట్టి దయనీయమై న పరిస్థితికి 

అనేక కారణాలున్నాయి. మతాన్నిగురించి పాశ్చాత్యుల్లోగల సంకుచిత 

భావనయొక్క [ప్రభావం మనసై పడ్డట్లుంది, యూదుమతం, క స్తవం 

ఇస్టాం- ఈ సెమిటిక్ మతాలన్నింటిలోనూ ఒకేఒక ఊపాసనామార్గం అందరికీ 
విధించారు. ఆ మతాలలో ఊండేది ఒకే(ప్రవ క్త, ఒకే పవిత్ర (గంథం, ఒకే 

దైవం, జీవునకు అంతకన్న వేరే మోక్షమార్గం లేదు. అట్టి (ప్రతిపాదనలోని 
అసామంజస్యాన్ని గుర్తించటానికి “పెద్ద తెలివితేటలేవితా అవసరంలేదు, 
మతం విషయంలో సెమిటిక్ జాతులకు ఉన్న ఇట్టి భావనవల్చ అసహనం 
ఏర్పడటం సహజం, ఆ అసహనమే, మతంపేరట |ప్రజను విభజించింది. 
అటువంటి మతమౌఢ్యంవల్ల కలిగిన విద్వేషాలకు విసుగుచెందిన కొన్ని 
పాశ్చాత్యదేశాలు అసలు ధర్మాన్నే సమూలంగా నాశనంచేయాలనే తీవ 
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నిరయానికి వచ్చాయి. రష్యా స్వీకరించిన సొమ్యవాద సమాజవాద త త్వాలు 
ల జో 

ఇటి తవ వివ వానికి ఉదాహరణలు. 
అ oe) 

దీని (ప్రభావం మనదేశం మై కూడా కనిపించింది. పంథలమధ్య 

సంకుచిత విరోధ భావనలు ఇచ్చట ఎన్నడూ లేవనే విషయం (ప్రజలు మరచి 

పోయినారు. పాళ్చాత్య దేశాల్లోని పరిణామాలనన్నిటినీ (గుడ్డిగా అనుకరిస్తూ 
మనవారుకూడ, తమ జీవితాలలో, ధర్మానికి స్థానమియక అవహేళన 

చేయసాగినారు, దానివల్ల (ప్రజలను కలిపిఉంచి, ఊన్నతమైన జీవితాన్ని 

గడిపేందుకు వారిని (పేరేపించే స్నిగ్గాలై న అనుబంధాలు తెగిపోయాయి. 

నేటి వికృత సితి 
(ఫి 

దీని వినాశకర పరిణామాలను ఈనాడు మనం అనుభవి స్తున్నాం, 

ఒకరినొకరు అవ హేళన చేసుకోవటం వాడుకలోని ఛలో కి గా దేశమంతటా 

వ్యాపించిపోయింది. ఒక సం|పదాయం వేరొక సంప్రదాయం పై నెరపే 

“ఆధిపత్యము”, “సా మాజ్యవాదము" _-ఇటువంటిమాటలు వినబడుతున్నాయి. 

“పెత్తనం” చెలాయించటంవంటి మాటలు ఉపయోగించవలసివ స్తే 

ఉత్తర భారతం దక్షిణదేశ దార్శనిక సిద్ధాంతాల సామాజ్యవాదం క్రింద నలిగి 

“పోతోందని చెప్పవలసి ఊంటుంది, ఎందుకం పే మనదేశమంతటా-చివర కు 

ఉఊ_త్తరదిశలోని మారుమూలలవరకు _ వ్యాపించిన ముఖ్యదార్శనిక సిద్ధాంతా 

లన్నీ దక్షిణ దేశానికి చెందిన (శేష్షలెన ఆచ్చార్యులచేత నే స్థాపించబడ్డాయి. 

సాటిలేని అద్వైత సిద్దాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శంకరుడు,  విశిషాద్వత 

భ క్రి పారవశ్యాన్ని (పచారమొనర్చిన రామానుజుడు, జీవేశ్వరుల దై్వతాన్ని 

గూర్చిన ఉదా త్తభావనను అందించిన మధ్వాచార్యులు, ఈవిశ్వమంతనూ 

ఈశ్వరుని పరమానందమయ స్వరూపంగా చూచిన వల్ల భుడు-వీరందరూ 

దాక్షిణాత్యులే. కాబట్ట ఆధ్యాత్మికంగా దక్షిణభారతం సమ స్త దేశంమోదా తన 
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(పభుత్వం నెరపుతోందని చెప్పాలా? ఎంతటి అసంగతమై న విషయమిది? 
నాతల నాకాళ్ళ సె అధికారం చెలాయి స్తున్నదా? అవిరెండూకూడా ఒకే 

శరీరంలోని సమానభాగాలు కాదా? 

దక్షిణమనబడేది మనకు ఎంతటి ప్రీతికరమై నభాగమో, భౌగోళికంగా 

ఉత్తర మనిపిలువబ డేదికూడ మనకంత పీతికరమే. కావేరిఎంతపవి త్రమె నదో 

గంగకూడా అంతవవిత్రమై నదే. హిమాలయ గుహలో "ఏర్పడ్డ అమరనాథ్ 

హిమలింగం, రామేశ్వర సె కతలింగం- రెండింటి ఎడ మనభ కి సమానమే. 

దూరం, మతం, సంప్రదాయంవంటి పె పెఅడ్రంకులన్నిటికి అతీతంగా 

మనమంతా ఆంతరంగికంగా ఒక్క కే. ఇట్టీ ఏకతాజీవరసం క్షీణీసోంది. 

కాబకే, ఈనాడు ధర్మతరువుయొక్క_ విభిన్నశాఖలు ఎండిపోతున్నాయి. 
టబ 

రెండవ విషయమేమంటే, నమ|[గమై న మన “ధర్మమును సూచించే 

“సిందూ నామం, ఈనాడు అవఖథ్యాతిపాలె, హిందువులమని చెప్పుకోవటానికి 

మనవారు సిగ్గుపడుతున్నారు. ఆవిధంగా, వివిధ ఆధ్యాత్మికకాంతులను 

వెదజల్లే ఈముత్యాలన్నిటినీ (గ్రుచ్చిఊంచిన హిందుత్వ సువర్షనూ[త్రం 

తెగిపోయింది. వివిధ మతాలు, సంప్రదాయాలు, తమతమ ప్రత్యేక 

నామధేయాలపట్ల అభిమానాన్ని, గర్వాన్ని సెంచుకొని తమను 

హైందవేతరులుగా (పచారంచేసుకొంటున్నాయి, 

సిక్టులు, జై నులు, లింగాయతులు, ఆర్యనమాజీయులు-_ వీరిలో 

కొందరు తాము హిందువులం కామని చెప్పుకొంటూ ఊంటారు. సిక్స్ పంథకు 

(ప్ర త్యేకరాష్ట్రంకోనం - అయితే భాషాప్రయ క్షప్రాంతం బురఖా కింద- 

పంజాబీసుబాకావాలని కొందరు (ప్రముఖ సిక్స్ నాయకులు ఆందోళనచే స్తున్నారు. 

ఆకోర్కెన్లు సమర్థించుకొ నేందు క్రై వారిలో కొందరు (పత్యేక ముసి రాజ్యాన్ని 
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అంతే, పాకీ స్తాన్ ఏర్పాటుకు సమర్థించే నీచస్థాయికికూడా దిగజారిపోయారు. 

చేశవిభజన సమయంలో పాకీస్తానీయేలచేతుల్లో వారనుభవించిన కిరాతకాలను 

ఆవమానాలనుకూడా మరచిపోయి, నేడు ఆ పాకీ స్తాన్ యొక్క సానుభూతిని, 

సాహాయ్యాన్ని ఆశించేంతవరకు పోయారు. దుష్టశ కుల దురా[కమణనుఎడి 

సమాజాన్నిర క్షించేందుకు పుట్టింది ఊత్కష్ట సిక్స్ సంప్రదాయం, మనదేశాన్ని 

ధర్మాన్నీ నాశనంచేయ |ప్రతినబూనిన ఆ దుష్షశ క్తులనే తమతో సమానంగా 

భావించుకోవటమేగాక, వారినుండి సాహాయ్యాన్ని ఈనాటి సిక్స్ నాయకులు 

కోరుతున్నారం టే ఇంతకన్న దుర దృష్టం వేరొకటి ఉంటుందా ? 

సిక్టులలోని నామ్ధారీపంథ అధినేత ఒకసారి మాట్లాడుతూ “నిష్టా 

వంతుడై న హిందువుకానివాడు సిక్స్ కాలేడు. అంతేకాక తమ మాత్ళ నమాజం, 

మాళ్ళధర్మాలకోసం _ అంపే హిందూసమాజం, హిందూధర్మాలకోనం జూ 

తమర కాన్ని ధారపోసిన మహాగురుపరంపరకు శిష్యుడుకూడా కాలేడు” 

ఆన్నాడు. గురుగోవిందసింహ్ “వేదాల్లో, భగవద్గీతలో విశ్వానముండి, 

రామ కృష్ణులను అర్చించేవాడే నిజమై న నోక్ట” ఆన్నాడు. గురుదేవుల 

ఈవాక్యంసట్ల సంపూర్ణ శ్రద్ధ ఉంటేనే నిజమై నసిక్టు అవుతాడు. హిందూ 

సమాజొన్ని నంర క్షంచేందుకై. గురువులు అటువంటిదళాన్ని సమీకరించి, 

వారు నిష్టావంతులై_ న శిష్యులు కౌబిట్టి సిక్టులన్న పేరు, శీలవంతులు. 

పరాక్రమవంతులు గాబట్టి “భాల్సా' అన్న పేరు, కాలానికి అతీతమై ననత్యాన్ని 

విశ్వసించేవారుకాబటి “అకాలీ! అన్న పేరు వారికి సెట్లినారు. 
అ యు 

వాస్తవానికి, ఈనాటికికూడా, వారిజీవితమంతా ఇతర హిందువుల 

భావాలతో, అనుభూతులతో మాతమే పరివ్యా ప్టమై ఉంది. నిన్నమొన్నటి 

వరకు-ఇరవై ఏండ్ల [కితంవరకు కూడా - ప్రతి హిందూకుటుంబంలోనుంచీ 

ఒక పు త్రుజ్జీ సిక్టుచేసే ఆచారం ఉండేది. ఈనాటికికూడా ర_క్రసంబంధాలు 

కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. పరాక్రమవంతము, (శ్రద్ధామహితము అయిన 
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సిక్స్ సం|ప్రదాయం, నిజానికి హిందూధర్మా నికి ఖడ్గపాణి అయిన బాహువే, 

అయికే రాజకీయ దురాశావిషం వ్రవేశించినందువల్ల , ఇందులోకూడా 

వేర్పాటుధోరణిభూతం పుట్టింది. 

హిందూవ్యతిరేక [ప్రభుత్వం 

నేటి వ్యవహారాలను నడిపించే మహానాయకులుకూడా తమకు తెలియ 

కుండానే సిక్టులయొక్కం అతి[ప్రమాదకరమై న వేర్చాటుధోరణికి లొంగి 

హోంయారు. వ హిందువులు, సిక్షులు” 'స్నేహంతోనూ, సమై క్యంతోనూ 

జీవించాలని కోరుతూ వకటనలుచేయటం తరచు వింటూఉంటాం. సిక్టులు 

మిగిలిన హిందువులు వేరువేరు, అనేఅభ్మిపాయానికి తమ ఆమోదము ద్రను 

చేసేటువంటేవి ఇట్టి పదాలు, అంత ఉన్న తపదవులలో ఉన్నవారు ఇట్లా 

ప్రకటించటం, సిక్టులకు తదితర హిందువులకుమధ్య సంబంధవ్యవహారాలను 

మరింత కటువుగా చేస్తుందని వారికి తోచటంలేదు. సిక్టు, జైన, బౌద్ద 

సంపదాయాలు హిందూపదంలోని అంతర్భాగాలే అని రాజ్యాంగంలో 

స్పష్టంగా వాసిఊంది. కాబట్టి హిందువులు, సిక్సులు వేరని సూచించే 

పద ప్రయోగం రాజ్యాంగవిరుద్దం అవుతుంది. ఊన్నత స్థాయిలోని 

వ్య క్తులుకూడా తెలియకుండానే మనరాజ్యాంగాన్ని ఇట్లా అవమాని స్తున్నారు. 

అదేలీధంగా హరిజన సేవాసంఘం (ప్రచురించిన కర పత్రంలో 

“హిందువులు మరియ హరిజనులు” అను పదజాలం స్వేచ్చగా ఉపయో 

గింపబడీంది,. 

తమకు (ప్రత్యేకమైన జై నఅనుశాసనం ఉంది కనుక తమను 

హిందువులనుగా ఏలా పరిగణించుకోగలుగుతామని కొందరు జై నసోదరులు 

నన్నడిగారు. జైన సం[పదాయానికి చెందిన ఒక గొప్ప ఆచార్యుని ఈ 

(ప్రశ్నే వేసాను నేను. వారీ సమాధానం చెప్పారు:-- 
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“వేదాలు నిరుపమాన విజ్ఞాన భండారాలు, అన్ని విశ్వాసాలకీ 

అందులో తావుంది. కొందరికి రజోగుణ (ప్రధానమై న విశ్వానం, మరి 
కొందరికి తమోగుణ (ప్రధానమై న విశ్వాసం తగిఉంటాయి. వేదమాత 

ఎవరినీ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి నీకందదని శపించలేదు. తన సహజమైన 
భావనలు ఆలంబనంగా ముందుకు సాగడానికీ, నిస్సంకోచంగా పురోగమించ 

టానికీ బుషులు వేదాలలో బాటలు వేసారు. అత్యంత సాత్విక స్వభావం 

కలిగినవారికి గూడా వేదమాత దారి చూపుతోంది. జైన సంప్రదాయం 
అట్టి సూ తాలాధారంగా పురోగమించింది. న్యాయోనికి హాందు సమాజాన్నీ 

అధికాధికంగా సత్వగుణ సంపన్నం చేయటానికే జై న సంప్రదాయం ఏర్ప 
డింది.” జ్ఞానదీధితులు వెదజల్లే ముచ్చమైన మరొక మాట గూడా సెల 
విచ్చారు. “నేను హిందువును కాదు” అనేవాడు అనలు జై నుడేమిటి?” 

మన నం|ప్రదాయాలకూ, ఉపసం[పదాయాలకూ చెందిన సంకుచిత 

విధేయతలూ, పరస్పర వె షమ్యాలూ, అసభ్యమై న రూపాలు ధరించి 

మనల్ని [ప్రపంచం దృష్టిలో నవ్వులపాలు చేసాయి. కొన్నేళ్ళ [క్రిందట 

ఒక దేవాలయం ఏనుగుకి ఏ రకమైన 'నామంి పెట్టాలా? అని (WY లేక 
W అని) ఒకే సంప్రదాయానికి చెందిన రెండు శాఖలవారు తగాదా పడి, 

ఒక్కొక్క న్యాయస్థానంలో నే వ్యాజ్యాలాడుకుంటూ, “పెకోర్టుల కెక్కు_తూ 

(క్రమంగా ఇంగ్లండులోని “పీవీ కౌన్సిల్ " దాకా వెళ్ళారు. ఈలోపుగాసదరు 

ఏనుగు కాలధర్మం చేసింది కనుక, ఆ చనిపోయిన ఏనుగుకు ఏ నామం 

పెట్టాలన్న (ప్రశ్నే ఉదయించదు కాబట్టి న్యాయస్థానం నిర్హయించవలసిన 
దిందుతో లేదూ అని (పీవీ కౌన్సిల్ నిర్ణ యించింది. 

అసలు దౌర్భాగ్యమేమిటం కే, ఇటువంటి ఈ చె _త్తంతా “ధర్మం 

పేరున చెలామణీ అవుతూ వుంటుంది. ఇన్ని వికారాలు చూచిన తర్వాత 

(ప్రజానీకానికి, అనలు ధర్మంలోనే విశ్వాసం నిస్తే ఆశ్చర్యమేముంది? 

ఇది “'ధర్మంి తప్పు గౌదు. మన తప్పు. “ధర్మం” అగ్నిలాంటిది. అది 

ఒక మహాశక్తి నిలయం. అది పొయ్యిలో వుండి చక్కగా ఆహారాన్ని 
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వండగలదు, అలాగే ఒక ఇంటిని బూడిద బుగ్గీ చేయగలదు. అటాగే 
“ధర్మం” కూడా, శక్తికీ ఐకమత్యానికీ [ప్రాచీన కాలంలో కేంద్రం కొగలి 

గింది; మరి లి క్రీ క గం నేటి కాలంలో అదే వివాదానికీ, విఘటనకూ నిలయవై 

ప్రస్తుత ప్రభుత్వవిధానం అగ్నిలో ఆజ్యంపోసింది. నేటి మన 

పాలకులకు “హిందూ అన్నపదం వింక్రేనే కంపరం పుడుతుంది. హిందూ 
సమాజంనుండి తెగ తెంపులు చేసుకొంటూ, తమను హైందవేతరమైన 

అల్బసంఖ్యాక వర్షంగా (పదర్శించుకొనేవారందరికీ మన |ప్రభుత్వంయొక్కు 

(పత్యేకఅను గ్రహం లభిస్తూ ఊంటుంది. దీనివల్ల మనలోని అనేక 

సం|పదాయాలవారు తాము హైంద వేతరులమని చెప్పుకు నేందుకు పోటీలుపడి 

అదికారం, సంపదల వంపిణీలో తమకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు 

కల్పింపబడాలని కోరుతూ అరులు చా స్తున్నారు. దానికితోడు మన 

నాయకులు హైందవేతరులకు హిందూవ్యతిరేకవర్గాలకు ప్రత్యేకమైన 

రాజకీయ|పతివ త్తి నియ్యటంచూచి, వేర్పాటు ధోరణీ, హిందూవ్యతి రేకభావనా 

మరింత పెచ్చు సెరుగుతున్నవి. హెందవేతరులుగా ఉఊన్నందుచేతనే 

ముస్టింలు ఒక (పత్యేకరాజ్యం హొందగలిగినారని వారికి తెలును. కై )_స్తవులు 

గూడా స్వతంత్ర “నాగాల్యాండ్' సాధించుకొనేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు, 

ఈనాటికిగూడ ఆగస్టు 15 వ తేదీన (బిటిష్జెండా ఎగురవేస్తూ మతోన్మాద 

ప్రచారం చేసే క్రై) స్పవనంస్థలు తమకు (పభుత్య్వంచేసే ధనసహాయం 

ఆగిపోతుందేమోనని భయవడటంలేదు; మరి, ఏదై నా హైందవవిద్యాసంస్థ 

హిందూ ప్రార్థనలను, భగవద్గీతాపళనాన్ని ఆరంభి సేదాలు, ధనసహాయం 

నిలుపుచేస్తామంటూ (పభుత్వం బెదరింపులు, తీ|వచర్యలు తలపెడుతున్న ది. 

స్వయంగా మననేతలే, మన|ప్రజలే, సమాజంయొక్క మౌలిక 

ఏకత్వాన్ని కూకటివేళ్ళతో “ెల్పగించ ప్రయత్ని స్తున్నారు. మన విభిన్న 
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సంప్రదాయాలను ఒకప్పుడు సమరఠరనభావంతో సమష్టిగామలచిన తాదాత్మ్య 

ఉల, డి | 

భావాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు. ఏంతటిదౌర్భాగ్యం ! 

ఒకనాటి వైభవం 

వర్తవ్యవస్త మన సమాజంయొక్క మరొకవిశిష్టలక్షణం, కాని 

ఈనాడు దాన్ని “కులత త్యంి పేరిట నిరసి నున్నారు; వర్తవ్యవస అని 
— లి (a) థి 

ఉచ్చరించటమే మహాపాపంగా భావి స్తున్నారు. దానిలో ఉన్న సామాజిక 

వ్యవస్థను, సామాజిక తారతమ్యభావనగా వారు పొరబడుతున్నారు. 

వర్షవ్యవస్తలో అనమానతలు, ఉచ్చనీచభావనలు తర్వాతతర్వాత 

(పవేశించినవి. కుటిలుడై న ఆంగ్లేయడు “భేదోపాయాన్ని" ఆనుసరించి 
వర్తవ్యవస్లలో వచ్చిన ఈ వికృతిని మరింత ఎగసనతోసినాడు. కాని వర్రవ్యవస్ల 
ణ థి ౬ థి 

యొక. [పారంభదశలో దివిధాంగాల విశిష్టతలు, విభిన్న అంగాలమధ్య 

తరతమ భేదాలను, ఉఊచ్చనీచభావాలను కల్పించేందుకు రూపొందలేదు. 

పైగా జీవితంలో తమకు విధింపబడిన ధర్మాన్ని నిస్సా ర్ల సేవాభావంతో 

నెరవేరి స్టే భగవంతుని ఆరాధించినట్ల వుతుందని, 

“న్నంకర్ణుకా తయభ్యర్భ నుద్ధిం బిందతి మానవ” 

భగవద్దీత బోధిస్తోంది. 

ప్రతివాడు తనకు తగిన పద్దతిలో, తన శ క్రి మేరకు ఆరాధించడానికి 

అనువుగా, పర మేశ్వడుడు చతుర్విధాత్మక సమాజంగా సాక్షాత్మారించాడని 

మనవారు భావించినారు. విజ్ఞానం ప్రబోధించి (బ్రాహ్మణుడు (శేహ్హడెతే, శతు 

నిర్మూలనంచేసి క్షత్రియడుకూడా అంతటి (శేష్తుడు అయ్యాడు; కృషి 

వాణిజ్యాలద్వారా సమాజాన్ని పోషించి సంరక్షించిన వై శ్యుడు, తన కళా 

కౌశలంద్వారా సమాజాన్ని సేవించినళూద్రుడు ఏవిధంగాను తక్టు వవారుకారు 



156 వాంచజున్యం 

తాదాత్మ్యభావనతో, ఒకరిపై నొకరు ఆధారపడి, కలసిమెలసి మన 

సమాజవ్యవస్థను నలువురూ నిర్మించినారు, 

తప్పుడు భావన 

వర్ణవ్యవస్థ యొక్క ఈనాటి (భప్టస్థితి చూస్తూ, అదే దాని అసలు 

స్వరూపమని భ్రమపడి ఇన్నివేల సంవత్సరాలుగా "నునవతనానికి ఈ వర్ణ 

వ్యవస్థ యే కారణమని ఆహోరా[తాలు (ప్రచారం చేసేవారు కొందరున్నారు, 

అయితే ఇట్టి విమర్శ చారి! త్రకమె న పరీక్షకు నిలు స్తుందా 2 వేలకొలది 

సంవత్సరాలు కొనసాగిన వె వె భవో పేతమై న మన ప్రాచీన జాతీయజీవన 

కాలంలోకూడ ఈ కులాలున్నాయి. సమాజ సమై క్య(ప్రగతులను అవి భగ్నం 

చేసినవని చెప్పటానికి ఎక్కడా అఆస్కారంలేదు. వాస్తవానికి ఆ వ్యవస్థ 

సమాజానికి ఏకతాసూత్రంగా విలసిల్హింది. 

గత వేయిసంవత్సరాలలో మనజాతి అనేక విదేశ్లీదురాక్రమణలకు 

గురిఅయింది. మనలోని జొతీయ అనై క్యం, దురా|కమణదారులు మనలను 

జయించటానికి కారణం. అయితే ఈ కులవిభేదాలే అట్టి జాతీయ 

అనై క్యానికి మూలకారణమని చెప్పటానికి ఒక్క. ఉదాహరణకూడ 

చరిత్రలో కనిపించటంలేదు. ఢిల్లీని పాలించే వృధ్వీరాజు మహమ్మదు ఘో! 

చేతుల్లో ఓడిపోవటానికి బాధ్యుడై న జయచందుడు, పృధ్వీరాజ 

యొక్క కులంవాడే, బంధువుగూడ, రాణ్యాపతాపును అడవుల్లో తరుము 

కుంటూ పోయిన రాజామాన్ సింగ్ |పతాపునికులంవాడే, +వాజీనికూడ 

అతనికులంవా రే వ్యతిరేకించినారు. హిందువులకు ఆంగ్లేయులకు మధ్య 

1818 లో పూనాలో జరిగిన కట్ట కడపటియుద్ధంలోకూడ, _ పీష్వాలకు 

దగ్గర బంధువగు “నాతు అనే మేరుగలవాడే హిందూ ధ్వజాన్ని [కిందకు దించి 

ఆంగ గృ ధ్వజాన్ని "పై కెగురవేసినాడు. వౌ _స్తవానికి అట్టి దేశ్మదోహుల 

తెగవంటిది ఒకటి ఇక్కడ ఉంటూవచ్చింది.. వార ఇతర వ్యామోహాలకో 



అనేక ఇతర కారణాలకో లోనై ఆవిధంగా (పవ _ర్థించినారు, అంతేకాని 

కులంమా[తం ఎన్నడూ దీనికి కారణం కాలేదు. 

వర్ల వ్యవస్థయే మన బలహీనతకు నిజమైన కార ణమయిన'ప్రెతే, అట్టి 

వ్యవస్థలేని (వజలకన్న మనవారు, విదేశీదురా కమణకు మరింతసులువుగా 

లొంగిపోయి ఉండవలసింది. అయితే చరిత్రచెపుతున్న దేమిటి? మహమ్మ దు 

పెగంబరు మరణించిన తరువాత అతని అనుయాయులు, అ రేబియానుండి 

అలలుఅలలుగా బయలుదేరి, తమ ఖడ్గాలకు ర క్షస్నానం చేయిస్తూ, 

ఎన్నో దేశాలను ఆక్రమిన్తూ, తమమార్గంలో నిలచిన, ఇరాను, ఈజిప్టు, రోము 

మొదలుకొని చై నావరకు ఉన్న సామాజ్యాలను తమ కాళ్ళ [క్రింద నలిపి 

వేసినారు. ఆ దేళ[పజలలో కులాలుగాని, అవాంతరకులాలుగాని లేవు, 

అయినా శకి మంతములై న ఆ యా సామ్రాజ్యాలవై భవం, సమృద్ధి, కీర్తి 

ప్రతిష్టలు ముస్లి ౦ల దురాకమణ దావానలంతో మాడి, మసిమైపోయినవి. 

వాటిలో అనేకం ఈ (ప్రపంచరంగస్థలం ప్రై మళ్ళీ కనిపించకుండాపోయినవి* 

ఆ మతమౌఢ్యదావాగ్నిజ్వాలలే, హిందూస్థానతీరాలనుకూడా కాకినవి, 

అయినా ఇక్కడి దృశ్యం చాలాభిన్నంగాఉంది. మనప్రజలు ఆ దురాక్రమణ 

లను, విసుగు విరామంలేకుండా, వేయి సంవత్సరాలకు పైగా సాహసంతో 
ఎదిరించినా రేగాని, వాళ్ళకు లొంగిపో లేదు, చివరకు మనవాళ్టు శ త్రుళ కులను 
పూ రిగా అణగ దొక్కటంలో కృతకృత్యులయ్యారు, డీలీ లోని ముసి ముల 

జాలి వ ae 

అధికారపీఠం, మన ప్రజల విజిగీష ముందు తుత్తునియలై ౦ది. 

అంతిమవిజయం సాధించేంతవరకు శ తొద్దాలపాటు కొనసాగిన ఈ జీవన్మరణ 

సమస్యలో, ఈ వర్షవ్యవస్త ఉంటూనే ఉన్నదని మనం గు రుంచుకోవాలి. 
వ థి అణాల 

వర్ణవ్యవన్గను భగ్నంచేసిన భౌద్దమళ ప్రభావం అధికంగాగల మన 

దేశంలోని ఈశాన్య, వాయవ్య సరిహద్దు (ప్రాంతాలు, ముస్లిముల దాడికి 
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తేలికగా బలిఐనట్టు చారిత్రకంగా మనకు తెలుసు. ఈనాడు కందహార్ అని 

పిలవబడే ఒకనాటి గాంధారం, పూర్తిగా ముస్తీం ప్రాంతం అయిపోయింది, 

తూర్పుబెంగాల్లోకూడ మతాంతరీకరణ చాలాఅధికంగా జరిగింది. కాని 

కులనియమాలను పొటించటంలో అతికళోరంగా ఊండే ఛాందస పాంతాలుగా 

భావింపబడ్త ఢిల్లీ, ఊ_త్తర ప్రదేశ (ప్రాంతాలు, అనేక శతాబ్దాలపాటు, ముస్లిం 

అధికారానికి. మత మౌఢ్యానికి చాలాకాలం దుర్గాలుగా నిలచినప్పటికీ ఇప్పటికీ 

అక్కడ [పధానంగా హిందువులే ఉన్నారు. నిన్నమొన్నటి శివాజీ కాలం 

నాటివరకుగూడ, _నీచకులములనబడేవికూడా, _ స్వరాజ్యపునరుజ్జీవనంలో 
(పముఖపాత్రను వహించాయి అని మనకుతెలుసు. 

ఈ విధంగా చరిత్రలో, ఈ రెండింటి తారత మ్యాన్ని బుజువృచేసే 

ఉదాహరణలు, స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. రెండువేలయేండ్త “పై చిలుకు, గ్రీకు 

శక, హూణ, తురుష్కులూ, చివరకుయారపు ఖండవానులూ దోచుకొన్న 

తర్వాతకూడా “కులవ్యవస్థ కరడుకట్టి ని హిందూజాతి అమరమై , అజేయమై 

రామకృష్ణ, వివేకానంద, తిలక్, గాంధీవంటి మహాపురుషులను (ప్రసవించే 

శ క్రి కలిగియండడం ఒక వక్ష. కనిపిస్తూడంరే, వేరొక ప్రక వర్షర హితాలని 

చెప్పబడే సమాజాలు, అటువంటి ఒక్కంవి దేశీ దండయా తకే, మట్టిలో 

కలసిపోయి మళ్ళీ “పె కిలేవలేకపోవటం మనకు కనిపి స్తుంది. 

అగ్నిలో ఆజ్యం 

వర్తవ్యవస ఈనాడు గు ర్తుపటలేనంతగా |భషమె ౦ది. వేల 
ణు థి అవి ఈ యు 

సంవత్సరాలలో ఏర్పడిన వ[కతతోబాటు, ఈ వర్గవ్యవసను తీవంగొ 
ణ థి 

దుయ్యబడుతూ, గోలపెస్టేవారే, దీనిలో మరింత కటుత్వాన్ని, వ[కతను 

"పెంచే నూతనాంశం ఒకటి జోడించారు. వారు ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులను 

ఎంపికచేసేటప్పుడు వారి దృష్టంతా కులాలపె నే; వారు ఓట్లకై 

_ అభ్యర్థి ంచటంకూడా కులాల పేర టే. కేవలం తమ అధికారవ్యామోహాన్ని 
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తీర్చుకొ నేందుకు, కులంసపేరట ఓటుకోరి కులాల పోటీని రెచ్చగొడు 

తున్నారు. ఈ భేదభావాలను మరింత ఎక్టు వచేసేందుకు చివరకు పరిపాలనా 

యం త్రాంగంకూడా దుర్వినియోగపడుతోంది, మన (వ్రజలను, హరిజనులు 

పరిగణితజాతులు, పరిగణితతెగలు మొదలై నపేర్ష్తతో పిలుస్తూ. డబ్బు 

ఎరగాచూపి, వారిని తమ బానిసలుగా చేసుకునేందుకు చేసే (పయత్నంలో 

వారికి కొన్ని పత్యేక సదుపాయాలను కల్ఫించడం జరుగుతోంది. తద్వారా 

సమాజంలోని విభిన్న వర్గాలమధ్య అనుమానాలను, సంఘర్షణను సృష్టించే 

వేర్చాటు మనస్తత్వం రోజురోజుకు సెంపొంది స్తున్నారు. 

అంతరాంతరాలలో ఈనాటి వికృతుల నన్నిటికీ అతీతంగా 

ఏకత్వభావనానుభూతిని పొందగలుగుతున్నవారు, వర్త వ్యవస్థను విరోధించే 

తీవ్రవాదుల్లో లేరనే చెప్పవచ్చు. సాటివర్షస్తుల్లొ తమ ప్రత్యేకస్థానాన్ని 

బలపర్చుకు నేందుకు, వర్ణవ్యవస్థ పై దుమ్మె_త్రిపోయడం, వారికి మునుగుగా 

ఉపయోగిస్తోంది. ఈవిషం మనసమాజంలో ఎంతగా తలకెక్కిందో కొన్ని 
ఏండ్ల [క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటననుబట్లి ఊహించవచ్చు. పూనానగరానికి 

సమిపంలో పీష్వాలమై తమ విజయానికి స్మారకంగా ఆంగ్లేయులు ఒక 
విజయ స్తంభం నిర్మించారు. ఒకసారి ఈ_స్పంభచ్భాయల్లో ఒక ప్రముఖహరిజన 
నాయకుడు తన తోటి హరిజనసోదరులను నంబోధినూ ఉపన్యాసంచేశాడు, 

ఆంగ్ల యల నాయకత్వంలో, హోర్రాటంజరిపి తామే బ్రాహణు లైన పీష్వాలను 

ఓడించినారు కాబట్టి ఈ విజయ _స్తంభం బ్రాహ్మణులపై తమ విజయానికి 

చిహ్నమని అతడు [పకటించినాడు. ఒక ([పముఖనాయకుడు ఆవిధంగా 

బానిసత్వానికి చిహ్నమై నదాన్ని విజయానికి |ప్రతీకగాను, ఒక విదేశీయునికి 

బానిసలై మన సొంతబంధువులతో జరిగిన అవమానకరమై న పోరాటాన్ని 

ఒక మహావిజయంగాను చెప్పుకోవటం ఎంత హృదయవిదారకమైన 

విషయం ! ఎంతటి ద్వేషాంధత ! ఎవరు గెలిచారు ? ఎవరోడిపోయారు ? 

ఈ సామాన్యసత్యంకూడా గు ర్తించలేకపోయినాడతడు. ఎంతటివ[క్రత యిది! 
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తీగలెన్నున్నా న్వరమొక్కటే ! 

మన _ జాతీయవారసత్వవై విధ్యం మన _భాషారంగంలోకూగా 

వ్యక్షమయింది, మనదేశ వైశాల్యం, జనసంఖ్యలద్భృష్ట్యా అలోచివే స్తే 

ప మౌ త్రం ఆశ్చర్యావడవలసిన విషయంకాదది, మన దేశంలోని ఒకవ్యగ్రి 
తన న్వస్థానంనుండి బయలుదేరి కాలినడకన ఒక _షాంతంనుండి మధొక్ల 

ప్రాంతానికి వెళ్ళితే, (ప్రతి పది, పదిహేనుమై ళ్ళకు భాషలో [క్రమంగా ఒక 

మాధ్చు-అంటే సహజంగా ఒక్షభామ, వేరొకభాషగా చూరటం్య సరిహద్దుల్లో 

ఆరెండు కలసిపోవటం-గమనించగలడు, ఇతరభాషలకు నన్ని హిత్తంగా 

ఉన్నకారణంచేత ఒకే భాషలోని పదాల్లోనూ, వలుకుబడిలోనూ మండలం 

మౌలికంగా ఒక్క షేనని దీన్నిబట్టి తెలు స్లుండి, ఇం(ద్రధనుస్సులోన్ల 

రంగులవంటినివి. అనేకవర్ణాలతో (ప్రకాళి స్తున్నఫ్నటికీ, ఆ రంగులన్నీ 

ఒకే నూర్యకిరణంయొక్క ఆహ్హాదకఠమైన _ నిన్యాసం మాత్రమేకదా.. 
మనభాషలయొక్క వై భవంగూడా అట్టి దే, 

మనదేశంలోని ఏభాషను (గ్రహించినా అవే ఊదా త్తభావనలు, అవే 
ఉత్తేజకరమైన ఆలోచనలు, ఆవే ఆదడర్భాలు, ఆయా భాషాసాహిత్యా f 

లన్నింటిలోనూ ప్రతిభింబిన్లూ ఉంటాయి. సంస్కృతంలో వాల్మీకి, హిందీలో 

తులసీదాసు, తమిళంళో కంభిన్ ఆ|క్రీరామదంద్రునిధ్య కి త్వాన్నే నుించినాద, 

అన్నిటిలోనుంచీ ఒకే వెలుగు (పకా? న్గుంటే, వ్య కీ కగించేసాధనం మారిగంళ 
మాత్రాన శలిగేనప్ష మేముంటుంది 1 i ఎన్నోవిధాలై న మనోహరవస్తాణ 
ధరించిన ఒక్షవ్య క్షి క వంటిది ఇది. వస్సాలుమారినంతళ మాత్రాన మనిషి మారథు, 

అయికే ఆ ధుస్తులన్నీ అతని సంన్క్భృతికీ, శీభానికీ తగినవిగా ఉండాలి, 

ఈమధ్య తమిళాన్ని గురించి చాలా ఎక్కువగా వింటున్నాం, , 

తమిళము ఒక ప్రత్యేక సంస్కృృతిగల ,ప్రత్యేకభాష అని ళమిళభాషావాదులు ¥ 
క్ 
] 
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కొందరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. తిరుక్కు.రల్ తమక్షు ప్రత్యేకధార్మిక 

గంధమని చెప్పుకుంటూ వారు వేదంవట్ట తమకు విశ్వాసం లేధంటారు, 
తిరుక్కురల్ , రెండువేల సంవత్సరాల పూర్వమే రచించిన ఒకమహాగొవ్ప 
ధర్మశాస్త (గంథం. సందేహంలేదు. తిరువళ్లువర్ అనేమహాత్ముడు దాన్ని 

రచించాడు, మనకాతడు (ప్రాతః న్మరణీయడు. వ్రథ్యాత విప్తవవీరుడ్రై న 
వి. వి యస్, అయ్యర్, దానికి (ఫామాళ్లిక మై న ఆంగ్లానువాదాన్ని చేసినారు. 
ఇంతకూ దానిలో (ప్రతిపాదించిన విషయమేమిటి ? చతుర్విధ పురుషార్థ 
సాధస అనే ప్రాచీనభావనయే దానిలో (ప్రవచించిన ఆధర్శం; మోక్షాధ్యాయం 
మా|తంముందుగా నే వర్ణింపబడింది, ఒక (ప్రత్యేకమయిన ఆరాధనాపద్దతినిగాని 

భగవంతుని నామదేయంగాని అది చెప్పటంలేదు, స్వచ్భ్చమై న మోక్షాన్ని 

మా శ్రమే అది ఆధర్శంగా వర్ణించింది. ఆకారణంచేత అది ఒక (పత్యేక 
నం|వ్రదాయానికి చెందిన ప్ల స్పకంకూడా కానేరదు. తిరుక్కురల్ వర్ణించిన 
సాంఘిక జీవన వ్యవస్థ మహాభారతంకూడా వరించింది. ఒక్కషాందువులకు 
భప్ప ఇంక ఏ జౌతికీ, ఈవిధమై న విశిష్ట సామాజికజీవనలక్ష్యం లేదు, 
ఆవిధంగా న్వచ్భ్చమై న ఒక్ష హిందూధాషలో, ”నుహోదా త్త హిందూభావాలు 
(పతిషాద్లించే తిరుక్కుురల్ కేవలం పీందువుల గంథం, 

వాస్తవానికి, తమిళం, బెంగాలీ, మరాఠీ, వంజాబీ మొదలై న మన 
దేశభాషలూ, మాండలికాలూ = అన్నీ మన రాష్ట్రభాషలే; మన జాతీయ 
సంస్కృతీసుగంధాన్ని విరజిమ్మే నువికసిత “సుమాతే. భాషాసా|మాజ్జి 
అమర వాణి అయిన నంస్క్భతమే, ఈభాషలన్నిటికీ స్ఫూ _్రీకేంద్రం, ధాని 
సమృద్ధి, వవిత్రసాహచర్యం కాథణంగా, అధి ఒక్క ఘే సర్వసామాన్య 
వ్యవహార సాధనంగా జాతికి ఊపకరి స్తుంద్లి, సంస్కృతంలో వ్యవహార 
జ్ఞానం నంసాధింధటం అంతక ష్టం కానేకాదు. మనజాతీయ నమై క్యావికి 
ఈనాడుకూగా సంస్కృతం ఒక గొప్ప సాధనం. కాని దురదృష్టవశాత్తు 
అది ఈనాడు సామాన్య [పజల వాడుకలోలేధు. దాన్ని వాడుకలోనికి “'ఫనికొని 
శావాలనే నై తికాభిమానంగాని, చేగగాని, నేటిపొలకులకులేవు, 
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ఆంగ్లమా ? హిందీయా ? 

ఆంగ్ల భాషయే ఎల్లప్పటికీ యావద్దేశ సామాన్యభాషగా కొనసాగాలని 
కోరేవారు కొందరున్నారు. మానవులమధ్య పరస్పర వ్యవహారానికి భాష 
ఒక సజీవమైన సాధనం, అందుచేత విదేశీ భాషయైన ఆంగ్లం తనతోదాటు 
ఆంగ్ల సంస్కృతిని; ఆంగ్ల జీవనవద్దతినికూడ వెంటతె స్తుంది, విదేశీ జీవన 

పద్దతులను ఇక్కడ వేళ్యాననియ్యటం, మన సంస్కృతీ ( ధర్మాలకు గోతులు 

తోవ్వడమే. మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని మన భాషల మాధ్యమంలో 

సంర కించుకొన్నందునల్లనే శతాబ్దాలపాటు సాగిన విదేశీ పాలన (శ్రేష్టమైన 

మనజాతిని నాశనం చేయలేకపోయింది. ఆంగ్ల భాషను స్వీకరించటం మన 

జీవళ కి యొక్క. మూలాధారాన్ని మొదలంట నాశనంచేయటమే. అంగ్రేయలు 

తమ ఆధివత్యంతో బాటు ఆంగ్లభాషను మనపై రుద్దినారు. మనమిప్పుడు 

స్వతం(తుల మయ్యాం గనుక దాన్ని విసిరిపారేయాలి. విదేశీపరిపాలనా 

కాలంలో దానికిచ్చిన ఆ హోదాయే ఈనాడుకూడా కొనసాగనియ్యడం, మన 
మానసిక దాస్యానికి చిహ్నామేగాక, (ప్రపంచదృష్టిలో మన జాతీయ ప్రతిష్టకు 
మచ్చగూడా అవుతుంది, 

ఆంగ్లభాష వై దొలగితీరుతుందిఅని, అనుమానంఅవంతయినాలేకుండా 

చెప్పటానికి రెండు బలమైన కారణాలున్నాయి. 'పాలకులభావ నేర్చుకోవాలనే 

మన సత్వం (ప్రజల్లో సహజంగా ఏర్పడుతుంది. కనుక నాడు, ఆంగ్లంలో 

పాండిత్యం సంపాదించుకున్నారు; దానిద్వారానే ఆంగ్లే యుల కెదురునిలీచారు, 

ఇప్పుడు ఆంగ్లే యులు వెళ్ళిపోయినారు కాబట్టి అట్టి వాంఛ కూడా నహాజంగా 

అద శ్యమయిపోయింది. ఇది మొదటికారణం. ఆ రోజుల్లో ఆంగ్లం, రాకపోతే 

(ప్రభుత క్యోద్య|ోగం మంచిది డొరికేదికాదు, ఆంగ్ల విద్య లేకపోతే, మహో 

మేధావులకుకూడా ఆర్థి కంగాను, సామాజికంగాను గణింపు ఉండేదికాదు, 

ఇప్పుడు అట్టి భయంకూడా క్రమంగా తొలగిపోతోంది. ఇది రెంగవకారణం, 

ఆంగ్లభాష కేవలం ఆంగ పరిపాలనలో ఒక భాగం మాత్రమే. కృ తిమంగొ 



యాతృభూమి నంతానం 163 

(బితికిద్దామని ఎంతగాలికొట్టినా, ఎంత [వ్రయత్నించినా, దానికి ముఖ్యాధారమై న 

ఆంగ్ల పొలన పోయిందికాబట్టి అది ఎంతోకాలం నిలువదు. 

యావద్దేశ భాషను నిర్హయించే సమస్యకు పరిష్కారంగా సంస్కృతం 
అట్టి స్టితికీ చేరుకునేటంతవరకు, సౌలభ్యందృష్ట్యా హీందీని స్వీకరించాలి. 

ఇతర భారతీ యభాష లెన్ని ంటిమాదిరిగానో ఇ దీ సంస, గా ఎాతజన్యమే, అధునాతన 
శాస్త్రీయ సాంకేతిక విజ్ఞానరంగాలలో ముందుముందు అభివృద్ధి పొందడానికి 

వీలుండే సంనృ్కతనిష్షమెన హిందీనే మనం స్వీకరించాలి. అంటే మన 
భాషలన్నిటిలోనూ హిందీ ఒక్క పే జాతీయభాష అనిగాని, అన్ని ్నటికన్న 

[పాచీనమనిగాని, సర వనమృద్దమనిగాని అర్థ కాదు, వాస్తవానికి తమిళభాష 
దీనికన్న మరింత సమృద్ధం, "పాదీనముకడ. కానీ, హిందీ మన ప్రజల్లో 
అధిక సంఖ్యాకులు మాట్లాడుకొనే భాషయేగాక, అది మనభాషలన్నిటిలోనూ 
నేర్చుకోవటానికి, మాట్లాడటానికి నులువై నది, వవిత్ర గంగానదిలో స్నానం 
చేసేందుకు దేశం నలుదిశలనుండి (ప్రజలు ఏక, తితమయే కుంభమేలాకో, 

ఇతర మేలాల సందర్భంగా ఏ కాశీకో, వ్రయాగకో పోతే అచట [పజావాహిని 

అంతా, హిందీలోనే వ్యవహారం నడుష్పకొంటుంది-ఆది ఎంత కచ్చావచ్చా 

హీందీయెనాసరే, 
య 

అన్నిభాషలూ కలకాలం వర్ధిల్లాలి 

కనుకనే జాతీయ సమై క్యస్వాభిమానాల దృష్ట్యా మనం హిందీని 

స్వీకరించాలి. “హిందీ సామాజ్యవాదంి “ఉత్తరాది ఆధిసత్యం' వంటి 

నినాదాలలోపడి మనం కొట్టుకపోరాదు, ఆంగ్రేయలపాలన ఊన్నప్పటికీ 

వౌ _స్పవానికి బెంగాలీ, మరాఠీ, గుజరాతీ భాషలు ఎంతో (పగతినిసాధించాయి, 

ప్రసంచమహావిద్వాంనుల (పశంసలుపొందిన (గంథాలు ఈ భాషల్లో రచింప 

బడ్డాయి. ఏదోఒక |ప్రత్యేకభాషకు పట్టం కస్రుందుకుగాను అనేకళ తాద్దాలుగా 

మనజాతీయతను సమర్థంగా వ్యక్త క్రంచేస్తూవ స స్తున్న మనోహరములై ; మన 
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వీవిధభాష లన్నింటినీ నాశనంచేయాలనే ఆలోచన ఎవడు నహిస్తాడు? 

అందుచేతనే హిందీ భాషయొక్క_ ఆధిపత్యం, ఇతరభాషల మై పడుతుందనే 

సందేహం స్వార్థ ప్రయోజనాలా?౦చే రొజకీయవాదులు కల్పించిన దేకొగలదు, 

నిజానికి, హిందీ మై కిరావటంతోబోటు, మనభారతీయభాషలన్నీకూడొ 

అభివృద్ధిచెందుకౌయి, మనభార తీయభాషలన్నిటికీ విరోధి ఆంగ గ భొష, 

ఒకసారి తమిళనాడులో ఒకనమావేళంలో, న్యాయవొ దొకడు హిందీభాష 

తమిళభాషను నాశనం చేస్తుందన్నాడు. అయితే తమిళభాష నుపయోగించ 

టానికి అనుమతి ఊన్న జిల్లాస్థాయి అంతకన్న తక్కు వస్థోయిస్యాయస్థానొల్లో 

తమిళం మాట్లాడకుండా ఇంగీ షునెందుకు మాట్లాడుతున్నావని నేను అడిగికే 

మాట్లాడ లేకపోయాడు. నిజంచెప్పాలంటే తమిళభాషకు అసలువిరోధి 

హిందీకాదు; ఆంగ్ల భాషే ఈరెంటీకీకూడా వీరోధి, ఓక్కతమిళభాషవిషయం 

లోనేగాక, మనభాషలన్నిటీ విషయంలోనూఇంతే, 

ఈవిధంగా స్వరాజ్యం వచ్చినతర్వాత భాషకూడాొ వేర్చాటుధోరణీకి 

కారణమయింది, (ప్రజల్లో విద్వేషాలను రెచ్చకొ స్రేందుకు రొజకీయ 

నాయకులకు భాష మరొక సాధనమయింది. (పముఖవ్య కృులుకూడా ఇతర 

భాషలమై దుమ్మె త్రిపోయటం మరింత ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది దక్షిణ 

భారతానికి చెందిన ఒక మహా (ప్రముఖవ్య క్తి ఒక బహిరంగసభలో 

మాట్లాడుతూ, “హిందీభాషతో రెండేశెండు గొప్పసాహిత్య (గ్రంథాలున్నాయి. 

వాటీలో ఒకటీ తులసీరామాయణం, రెండవది రే రైల్వే మై మ్ పేబుల్” 

అన్నాడు. దీనికీ తగినట్టుగానే ప్రఖ్యాత మరాఠీ నాటకరచయిత, కోను 

సృష్టించిన ఒకపా(త్రచేత “దక్షిణభారత భాషలా....కుండలో గులకరాబ్లవేసి 

గలగలా ఆడి సే - దక్షిణాదీభాషలు వినీపిస్తాయి” ఆని పలికించాడు, 

ఇవన్నీ హాస్యో కులే అయినా, ఇట్టి విఘటనాత్మకమై.న 'హోన్యం, అమా 
యకపు అవహేళనలు సమస్యను మరింత క్రి ష్టంచేస్తాయి. 
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అభూతకల్పన 

మరింత విరోధాన్ని విఘటనను కల్పించే అనేక ఇతరకారజాలు 
పుట్టకొ న్తున్నాయి. ఉదాహరణకు కృ తిమమై న ఆర్య(డ్రావిడ వీవాదరి 

ఈమధ్యనే పుట్టింది, ఆలోచనారహిళులై , అధికొారదోహోనికి లోనై న 

వ్య క్తులు, అతీ(ప్రయానపడి సృష్టించిన నవీన మూఢవీశ్వాసాల్లో ఇదొకటి. 

ఆరంభంలో ఈదేశంలో వదోవిధమై న విభేదం ఉండిఉఊండవచ్చుగొక్క అదీ 
కాలంచేత, చరి[త్రగతీచేత అంతరించిపోయింది. శెండువేల. ఏండ డ్ర్ క్రీందట 
ఈదేశాన్ని పంచగౌడులు, పంచ దొవిడులు అనే రెండుకూటాలుగా వర్తీక 

రించారు. దక్షిణ దేశం రెండవకూటమి (కిందకువచ్చిరది. అది జాతీపరమై న 

'పేరుకాదు. భౌగోశికమైన నామకరణం మాత్రమే. ఊత్తరోదీవారు ఎరికేటి 
ఆర్యులో, దక్షణాదివాడకూడ అంతటి ఆర్యులే, మనదేశంలో ఆర్యశబ్దం 

సంస్కృతిని సూచించిందేగాని, ఏనాడూ జాతిని సూచించేదిమా[త్రర గాదు, 
పురాణసాహిత్య మందంతటా భార్యలు తమ భర్తలను “ఆర్యా!” అని 

నంబోధి స్తారు, అంటే భార్యలు “అనార్యలు అని అర్థంమా (త్రం కాదు. 

ఆర్యశబ్దానికి “శేష్టవ్య కి” యని మాత్రమే అర్దం. శ్రీకృష్ణుడుకూడ ఈ 
అర్ధంతోనే “ఆర్య” శబ్దాన్ని భగవద్గీతలో ప్రయోగించినాడు. కురుకే (త్ర 
యద్దంలో మొదటిరోజున అర్జునుడు. నీష్ళకారిపోతున్నప్పుడు, శ్రీకృష్ణుడు 
అతనీలోని “అనార్యజుప్ట" లక్షణాన్ని అం పే అధమలక్షణాన్నీ గర్హించిసాడు, 

రోమరావణ యుద్దాన్ని, ఆర్య [దోవిడులమధ్య యుద్దంగొ చీతించ 

టానికి [ప్రయత్నం జరుగుతున్నదీనాడు. ఎంత హాస్యాస్పదం ? రావణుడు 

_ స్వయంగా ఒక గొవ్ప సంస్కృత విద్వాంనుడు; శీవభ క్తుడు, సామవేదొనీకీ 

స్వరకల్పన చేసినవోడత డేననికూడా చెప్పుతారు. ఆతని తం డ్రీమైన 

విశవసుడు, అతని తాతయైన పుల న్వుడు (బ్రాహ్మణులే, రావణుడు 
దక్షిణాపథాన్ని పీడి స్తుంపే, అతని పీడనుండి దాక్షీణాత్యులకు (శ్రీరాముడు 

విము కి కలిగించాడు అనాలి! అంతే. 
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అదిగాక, హర్ష పుల కేశులమధ్య జరిగిన సంఘర్ష ణ, దాక్షిణావ థం వై 

ఊ_త్తరాదివారు ఆధిపత్యం నెర పటానికి చేసినయత్న౦ంగాను, దానికి విజయ 
వంతంగా దక్షిణదేశంవారు చేసిన (పతీకారంగానూ, (ప్రదర్శించటానికి 

ప్రయత్నం జరిగింది. కానీ పులకే+ ద్రావిడుడుకాడు, తమిళడుమాశ్రం 
కానేకాడు. మహారాష్ట్రంలో గోదావరి ఒడ్డున, |ప్రతిష్టానపురంలో (నేటి 
పెఠన్) అతని సామాజ్యం స్థాపించబడింది. ఎట్లా అనుకున్నా, ఆ రాజు 

లిద్దరు సంధిచేసికొని, స్నేహంగా జీవించినారు, విఘటన బీజాలు నాటడానికి 

నేటి వాతావరణం బాగా అనుకూలంగా ఉందని గు _ర్రించిన అధునాతన 
రాజకీయవేత్తలు, అధికారం సంపొదించుకు నేందుకు పన్నిన సినలై నయెత 
మాత్రమే, ఈ ఊ త్తరాది దక్షణాది వివాదం. 

[కొత్త కల్పనలు 

సమాజంలోని ఒకవర్గానికి వేరొకవర్తానికీనుధ్య మౌలిక వ్యత్యాసాలను 

న్వనింపజే సే నిత్యనూతనమై నపేప్త సామాన్య వ్యవహారంలోనికి వస్తు 

న్నాయి, మన జొతీయజీవనముయొక్క_ సహజ[కమంలో కొందరు నగరాలలో 

నివసీ స్తుంటారు. వారు ముఖ్యంగా చదువుకొన్న ఉద్యోగులు, పొరి శ్రామిక 

కార్మికులు, వ్యాపారులు. మరికొందరు, అంటే ముఖ్యంగా వ్యవసాయం 

చేసేవారు (గ్రామాల్లో నివసి స్తారు. ఇంకాకొందరు ఈనాటివరకు అడవుల్లోను 

కొండల్లోనూ. ఉండిపోయారు. వనవాసులను “ఆదిమవాసులు" అంటున్నారు 

ఈనాడు అంటే మిగిలినవారంతా ఎక్కడనుండో ఊడిపడ్డారు; ఇకుడ 

క్రొ త్రగాతిష్షవేశారు _ ఈ భావనను ఆ పేరు సూచి స్తున్నదిగదా ! 

ఇక నగరవాసులకు, గ్రామిణులకుమధ్య కృతిమమై న విభేదంకూడా 
కల్పిస్తున్నారు. ఏదో రెండుముక్కలు చదువుకొన్నవాడు, కొనొక 
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(పత్యేక తరగతికి చెందినవాజ్లని భావించుకొంటూ, (గామిణ పజలను 

ఆనాగరికులని తక్కువగా భావి స్తుంటాడు. లోగడ ఆంగ్ల విద్యనభ్యసించి 

తమ ఆంగ్లే యయ జమానులవలె వస్త్రధారణ, (ప్రవర్తన కలిగినవారు 
సామాన్యులను నీచంగా భావించేవారు. ఆ ఆంగ్ల పాలనావార సత్వం ఇంకా 

కొనసాగుతూ నేఉంది. ఆంగ్రవిద్యనభ్యసించినవాడు ఈనాటికికూడా తానేదో 
విశిష్టతకల్గిన వ్యక్తిగా, ఇతరులకన్నా ఎంతో కొంత ఉన్నతమై నవాడుగా 
భావించుకొంటూ ఉంటాడు. (గామిణపజల జీవనప్రమాణాల్ని మెరుగు 
వరచేందుకుగాను [గ్రామాలకు తరలండి అని చదువుకొన్న వారికి ఈనాడొక 
ఆదేశం ఇచ్చారు, కొని ఎంతమంది నిజంగా అట్లా వెళుతున్నారు ? (గామిణ 

జీవితం అనే ఆలోచనకే, వారికి గుండెదడ పుడుతుంది. 

(గ్రామాల్లోని సామాన్య(వజానీకమే  మనజాతికి వెన్నెముకగా 
ఉంటున్నదని మనం మరచిపోరాదు. గతంలోకూడా, మనసమాజం విదేశీ 
దండయో(త్రలకు గురియైన సమయంలో న్వధర్మాన్ని, న్వదేశాన్ని 
సంర క్షించుకొ నేందుకు, ఎన్నోకష్టాలు అనుభవించి, తొగ్యాలుచేసి నిలిచినది 

ఈ “వల్లెటూరి బై తులే,' “నిరక్షరకుతులై న ఈమూకలే.” 

ఈ రోజుల్లో “స్రీలకు సమానమైన ప్రతిపత్తి ఇవ్వాలని వారిని 
పురుషు లబానిసత్వంనుండి స్వతం(త్రలను చేయాలని ఒక పెద్దకోలాహలం 

ఆరంభమె ౦ది. వారి ప్రీత్యకారణంగా అధికారంలోని వివిధవదవులో 
యా 0 రా 

వారికి కొన్ని [ప్రత్యేకంగా కేటాయించాలని కోరుతున్నారు. ఆ విధంగా 

కుఖత త్వం, మతతత్వం, భాషాతత్వాల వరుసలో “లింగతత్వం” అనే 

మరొకవాదం చేరింది. 

మహత్తర ఎకత్వాన్ని గుర్తించండి 

మన (ప్రజాజీవనంయొక్క_ నాటిచ్మిత మటిది; నేటిచ్శిత మిటిది. 
యు లు 

ఈ గడమోద పుట్లిన టప్రతిబిడా ఈ దృశ్యాన్ని చూచి, తరతరాలుగా 
G యట్ Ga 
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మన ప్రజల్లో ఉన్న సమై క్యభావాన్ని అతిన్వచ్భమై నరూవంలో పునరుజ్జీవింప 
చేసేందుకు ఊ _త్రేజపడాలి. (వ్రత్యక్ష భగవత్స్వరూపంగా ఈ ప్రజానీకమరళా 

మన హృదయాల్లో ప్రతిష్టితంకొవాలి. నిజానీకి అటువంటి సమై క్యభావమే 

మన ప్రొరీననంస్కృతీ మనకొసంగిన అమరసందేశం. “ఈశ్వరుని 

పితృత్వం”, “మానవుని (భాతృత్వం' ' _ఈభావనలతో ఇతరుల ఆతోచన 

ఆగీపోయింది. మనం మరింత మురదుకుపోయి బహ్మానుంిడి జడపదార్థం 

వరకు అన్నీంటిలోనో అంత ర్లీనంగా ఉన్న ఏకాత్మానుభూతీని సొక్షత్త రించు 

కొన్నాం 

అందుచేతనే, ఈ పవీత్ర భోరతమాతకు మనమంతా పుతులమనే 

భావనను సొక్షాత గ్రారించుకోవటంద్యారా కలిగే స్వచ, ఎమైన సమే క్యభావాన్నీ 

మనర' పునరుజ్జీవింపచేసుకొందాము. కెలిసీచేసినా, తేలియకచేసినా మనలో 

(భాంతినీ, విఘటనను సృష్టించే వీవీధములై న అపస్వరాలకు మనర స్వస్తి 

చెప్పోలీ, “ గుడ్డవాష్ళు-ఏనుగు' అనే కథలోని (గుడ్డివాళ్ళవలే మనర 

కారాదు. పారు దొని వివీధావయవోలను వీడీవిడీగో స్పృశ+ంచి, ఆపెన దోనీ 

స్వీరూపొన్నిగురించి తమకు తోచినట్లు వర్దించినారు. కొలు తాకీనపాడు 

దాన్నీ ఓక స్తంభరితోపోల్చినాడు; తోండం తడిమీనవాడు సర్పరళోగ 

ఉందన్నాడు పొట్టను వాటేసుకున్నవాడు ఓక పెద్ద పీపాతో హోల్చినాడు; 

ఇట్లాగే ఒక్కొక్కరు తలకొకవిధరగా వర్తి ంచినారు. వారిలో (పతిఒక్కడు 

పొక్షకంగా నీజమే చెప్పినాడు, కాని, ఏనుగుయొక ,- మొత్తం స్వరూపాన్ని 

అవగాహన చేసికోవటంలో వారందరూకూడా పొరపడ్డారు. 

జీవదాయినీయైన ఏకతాప్రవాహాిం _రాష్ట్రశరీరంలోని ర క్తనాళా 

లన్నింటిలోనూ ఒక్కసారి స్వేచ్చగా (పవహించడం మొదలై తే, యావ త్తు 

జాతికోసం, జొతీయ జీవనంలోని వివిధ అంగాలు వాంటతట అవే ఉత్సాహం 

తోనూ, సామరస్యంతోనూ పనీచేస్తాయి. అట్టి సజీవము, (ప్రగతిశీలమునై న 

జోతీ, అనేకములై న తన ప్రొలీనవ్యవస్తలు, పద్దతుల్లో, ఏవేవి (ప్రగతి 

వథంలో తాను పురోగమించటానికి అవసరమో, అనుకూలమో, వాటిని 
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నిలబెట్టుకుంటూ, అవసరంతీరినట్టి మిగీలినవొటిని విడిచివేసి, వాటీ న్లోనంలొ 
క్రొత్త త్రవ్యవస్థలు ఏర్పరచుకొంటుంది. (పొతపద్దోతీ పోయినందుకు ఎవ్వరూ 

దుః థి ంచనక్కో-ర లేదు. (కోత్త త్రపద్ధతులకు స్వాగతం సలకడొనీకి వేనుకాడ 

నకర లేదు. చై తన్యవంతము, ప్రగతిశీలమునై న (ప్రాణులన్నీటిలోనూ అది 
నహజంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. చెట్టు పెరుగుతూ ఊం పే పండుటాకులు 
ఎండు రెమ్మలు రాలిపోయి, క్రొత్తవి పుట్ట డానికి అవకోశం కల్చినాయి. ఏకళా 
జీవరనం మన సొమాజిక వ్యవస్థలోని అన్ని భాగాలకూ వ్యాపించేట్టుగొ 
చేయాలనీ నూత్రం మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాలి. జీవ రసాొన్నీ 
పరిషోషి స్తుందా ? లేదొ.? ఈ (ప్రాతీపదిక పె ననే, ఏపద్దతివినా, ఏవ్యవస్థ 
ఐనా జీవించటమో, మార్చుచెందటమో, చివరకు పూ రగా అదృశ్య రకావటమో 
జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుచేత ఈనాటి సమాజంలోని అట్టి వ్యవస్థల 

భవీష్యత్తును గురించి చర్చించుకోవటర నిరుపయోగం, మనజాతిలోని 

ఆంతరికమైన ఏకత్వభావాన్ని _పునరుజ్జీవింవచేసి, ఆడి తన జీవీత 
ప్రయోజనాన్ని గు _ర్తించేట్లు చేయటమే ఇప్పుడు మనం ఆదరీంచవలసిన 

అతిముఖ్యమై న కార్యం. ఇంక ఇతరవిషయాలన్నీ వాటంతటవే. బాగు 
పడుతాయి. 

జన్మతః సిదెంచిన క రవ్యం 
a) ర 

మనమంతా హిందువులుగా జన్మించిన కారణంచేత ఈ సమై క్యభావం 
పుట్టుకతోనే మనర కంలో జీర్హించిఉన్నదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. 
“ఒక హిందువుగానో, ముస్తి ౦గానో, కై 9 స్తవుడుగానో ఏమనిషి జన్మింపడు; 

కేవలం ఒకమానవుడుగా మాత్రమే జన్మిస్తాడు” అని ఈనాటి బుద్ధిమంతులు 

కొందరు చెప్పుతుంటారు. ఇది ఇతరులవిషయంలో నిజంకావచ్చు. కొని 

హిందువుకు మొదట సంస్కారం మాతృగర్భంలో ఊండగానే లభిస్తుంది? 
చివరిది అతనిదేహం అగ్నిజ్వాలలకాహుతి ఐనప్పుడు లభిస్తుంది, 
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హిందువును హిందువుగా తీర్చిదిద్దేందుకు షోడశసంస్కారాలున్నాయి, 

నిజానికి మాతృగర్భంనుండి వెలువడకముందునుంచే మనం హిందువులంగా 

బన్మిస్తాము. ఇతరుల విషయానికివ స్తే, వారు ఊరు పేరులని మానవజీవిగా 

ఈ (ప్రపంచంలో జన్మి స్తారు; అటు పెన “సున్నతి చేస్టే ముస్లింగానూ 

“జానస్నానం' చేయి సై, క స్తవులుగానూ మారుతారు. 

అందుచేత, మనసమాజంలో ఏకాత్మభావన, తాదాత్మ్యభావనలు పటిష్టం 

చేయటం మనకు జన్మతః సంక్రమించిన కర్తవ్యం, అది మన సహజకర్మ, 

మనకు సహజమైన కర్మను, అది ఒకవేళ దోషయు క్త మైనట్లు కనిపించి 

నప్పటికీ, విడిచిపెట్టరాదు. 

“నహజం కర్మ కౌంతేయ నదోషయని శత్యజోత్” 

అని భగవద్గీత చెప్పుతోంది. అందుచేతనే, మనజీవశ కిని క్షీణింపజే స్తున్న 

(వస్తు సుతవిభేదాలను, విద్వేషాలను నిర్మూలించి, మననమాజాన్ని మరొకసారి 

సమె మై క్యము, సమన్వయపూర్హమునై న దాన్నిగా చేయటం మన కన్నిటికన్న 

(పముఖక ర్తవ్యం, 

మనం పెరుగుతున్నకొద్దీ, రాజకీయాలవంటి వ్యాపకాలు వస్తూ 

ఊంటాయనికూడా గు ర్తి ంచుకోవాలి. రాజకీయాలు తదిశరవిషయాలు శేవలం 

తాత్కాలికాలు, పె "పెవిమా త్రమే. రాజకీయపకాలు వస్తాయి; హోతాయి, 

ఈనాడుకూడా, అనేకరాజకీయ పక్షాలు ఒకదాన్నొకటి వ్యతి లేకి సు సున్నాయిః 

ఈనాడు (పజలమెప్పుతో మై ప్రై మెట్టును, అధికారాన్ని ఫొందినపక్షం రేపు 

పతనంకావచ్చు; దాని "స్థానంలో మరొకటిరావచ్చు. రాజకీయపక్షొలు 

సహజంగా అస్థిరమైనవి. కొని జాతిమాతం శాశ్వతం, అమరం. గత వేయి 

సంవత్సరాల్లో అనేకమంది రాజులు, రాజవంశాలు, అనేకపరిపొలనా పద్దతులు 

అనేక రాజకీయ ఆర్థిక వ్యనస్థలు వచ్చాయి, ఫోంయాయి, ఆయినా 

ర క్షనంబంధంచేతనూ, చారి తకంగానూ, మనం ఒకే నంపూర్ణమైన 
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జాతిగా కలిసిఉన్నాం. కనుకనే, మనం ఏది శాశ్యతమో ఎది అశాశ్యతమో 

విచక్షణచేసి శాళశ్వతమై నదాన్ని కనిపెట్టుకొనిఊండాలి. శాశ్వతమై నదాని 

(తోవలో అశాశ్వతమయినది అడ్డుతగిలితే దాన్ని పరిత్యజించాలి. 

యో /(భువాణి నరత్యజ్య ఆృధువం వరిషేనతే / 

(యువాలి తన్య నళ్యంతి అ్యధువం నష్టమేవహి 1 

(శాశ్వత మైనవాటిని వదిలి పెట్టి, అశాశ్యత మైనవాటివెంటప డేవాడు శాశ్వత మైన 

వాటిని కోల్పోతాడు, అశాశ్వత మైనది ఎట్లాగూ నశించేదేే. 

సమాజం శాశ్వతమై నది, రాజకీయాలు అశాశ్వతమై నవి, రాజకీయాల 

పోటీలో మన సమాజాన్ని విస్మరించి, దానిలోని ఆంతరికమై న ఏకత్వాన్ని 
నాశనంచే"స్తే మనం (పాథమిక కర్తవ్యానికి వ్యతిరేకంగా (ప్రవ ర్తించిన'ే, 

విపద్దభ_క్తి ఆహ్వానం 

సంపూర్ణము, సుసంఘటితమునై న హిందూసమాజ నిర్మాణవిషయం 

ఒక్కటే మనందరికీ ఏకైక శ్రద్దాకేంద్రం కావాలి. సమాజంపట్ల ఇట్టే 
ఏకా (గమైన శ్రద్ధకుఅడ్డుగాకులం,నంప్రదాయం, భాష, ప్రాంతం, రా జకీయవపక్షం- 

ఇటువంటి ఇతరాలోచనలు -రానివ్వరాదు. అదే నిజమైన శ్రద్దకు గీటురాయి. 

మోరాబాయి జీవితంలో ఒక ఉదంతం ఉంది. (శ్రీకృష్ణుని మై తన భక్తిని 

లగ్నంచేసే యత్నంలో, బంధువులు అడంకులు కల్పి స్తుంపే, తనకు 

సలహో ఇమ్మని కోరుతూ గోస్వామి తులసీదానుకు ఆమె లేఖ వాసిందిః 

ఆతడు మనోహరమైన పద్యరూవంలా సమాధానం (వాసి పంపినాడు. 

“వినయ పతిక "తో ఆ ఆ పద్యం కనిపి స్తుం 

జాకే (నియ న రాయ వెదేహీ 

తజియే తాహి కోటి వైరి నమ యద్యవి వరయ ననేహీ 4 
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అంటే మన ఇష్టదై వమై న శ్రీరామచంద్రుని (యేమించనివారిని, మనభ కిక 

అడ్డువదేనారిని, నారు. మనకెంతటి స్నేహితులు ఆ పలు అయినాస్లకే 

ఒకొక గారిని కోటిశ తువులుగౌ భావించాలి అనిభర్థం. "తర్వాత ఇష్టద్ధె వ 

సాక్షిత్కారానికి అడ్డుతగిలిన తమ త్రలి రి దండ్రులను, తదితరులందరి పీకూడ 

విడచివెళ్ళిన వారిని గురించి ఉదాహరింధాడాయన. కనుక మనకు ప్రత్యక్ష 

దైవమై న హిందూసనూజ౦పల్లీ భ్ కిని నింపుకొని, ఈనాడు నునమనస్సులను 

ఏలుతున్న విఘటనాత్మక వ్యామోహాలన్నీ విడిచిపెట్టాలి. లేకపోతే అవి 

ఆంతరిక సమై క్యాన్ని పటిష్టంచేసే మన ప్రాథమిక క_ర్తవ్యనిర్యహణకే 

అడ్డుతగులుతాయి. 

మన కెదురయ్యే విఘటనలన్నిటినీ అణగ ద్రొక్కుుతూ, (ప్రాణ ప్రద 

మైన, అంళరిక ఏకత సందేశాన్ని ఇంటింటికి అంధించాలి,నక ల వై_భవాలతొ 

తులతూగుతూ జీవంతో తొణికిసలాడుతూ ఉండే జాజ్వల్యమానమైన 

సమాజ దేవతా స్వరూపొన్ని సాక్షాత్క్మరింపచేసుకోవాలనే తహతహ ప్రతి 

హిందూహృదయంలోనూ రగిలించాలి, 
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రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ స్థావకులై న డాక్టర్ కేశవ 
బలీరామ్ హెడ్గెవార్ భాగా చిన్ననాటినుండి రాష్ట్రానికి ఆఅంకిళమై నారు. 

వారు మాతృభూమిని స్వతంత్రం చేసేందుకు ఆనాడు జరుగుతున్న వివిధ 

ఊవ్యమాలలో [ప్రముఖపా(త్రను వహిస్తూ ఉండేవారు; విప్లవోద్యమంలో 

అనేకసంవత్సరాలపషాటు పాల్గొన్నారు; తదనంతరం భారతజ్లా తీయ 

కొం[గెను నంఘటన కాళ్యంలో, ఇఆందోళనలలో పొల్గొన్నారు. 

అయితే, కేవలం బ్రిటిష్వాగిని వెళ్ళగొట్టటిమే ఈ ఉద్యమాలన్నిటి 

లోనూ అంతర్గతంగా ఉన్నభానన అని, ఈ భావననే జాతీయతగా 

భావి స్తన్నాఠనీ వారు త్వరలోనే (గ్రహించినారు. అనాటి ప్రముఖవ్య కులలో 

విక్కువమందికి “ఆంగ్ల వ్యతిరేకత', “జాతీయత లు వర్యాయపదాలుగా 
ఉ౦డేని. అట్లీ అసమ్మగపు టాబోచనలవట్ల మనసంభస్థావకులు అనంతృప్తి 

చెందారు, మనజాతియొక్క, ఇతరజాతులయొక్క చరిత్రలను శుణ్ణంగా 

అధ్యయనంచేని, రాష్ట్రం (జౌతి) అనేది ఒక భావాత్మక్షమై న (ఫొజిటిప్) 

ఆలోచన అని, అన్యులవిడ న్యతికేకతపై ఆధారవడిందికాదనీ 
వారు (గ్రహించారు జాతీయలక్యనిర్ణయంలో లొల్లొల్ల వీనమెల్తు 
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వికృతి ఏర్పోడినా- మనఉ గ్రేశ్యం ఎంతటి (శేష్షత్రమమై న నదె వై నప్పటికీ -సరిదిద్ద 

నలవికానంతటి విపరీతపరిణామాలకు దారితీ స్తుందనికూడ వారు గు -ర్రించారు. 

“వినాయకం (వకుర్వాణతో రభయాయాన వానరము” 

(అప్పుడుమనగతి అయ్యవారిని చెయ్యబోతే కోతిఐనట్టుంటుంది.) 

ఈ విషయాలను గురించి గంభీరంగా ఆలోచించిన తరువాతనే వా సవికము, 

భావాత్మకము, శాశ్వతము ఐన మన జాతీయత ఆధారంగా, డాక్టర్ హెడ్డెవార్ 
ఓ 

రాష్రీయ న్వయం సేవక సంఘాన్ని (ప్రారంభించారు, 
రు 

అయితే మనజాతీయతయొక్క సరియైనభావన ఏమిటి ? జాతీయత 

అనేభావనను నేటి పవంచంలో ఏవిధంగా అర్థంచేసుకుంటున్నారో ఆచరణలో 

పెడుతున్నారో మొదట గమనిద్దాం; జాతీయతను బాగా అర్థంచేసికొ నేందుకు 

అది ఊపకరి స్తుంది. 

ఆధునిక విద్వాంనుల నిర్వచనం 7 

“జాతి అనే ఆలోచన పాళ్ళాత్యదేశాలలో (ప్రథమంగా ఎట్టా 

ఏర్పడింది? మొట్ట మొదట వేర్వేరు జనసమూహాలు, కొన్ని నహజభౌగో?క 

సరిహద్దులమధ్య జీవిస్తూఉండేవి. ఒక పత్యేక భూభాగంలో నివసించే [సజలు 

తాము.ఆ భూమికి పు 'శులమని, తమకొక సుతం త్రజీవనవిధానం ఉందని 

దాన్ని తాము సంరక్షించుకోవాలని, తమవలెనే వేరుచోట్ల ఏర్పడిన జన 

సమూహాల ప్రయోజనాలు తమప్రయోజనాలూ వేరువేరని, ఇంకా క్లుప్తంగా 

చెప్పాలంటే, తమకొక విశిష్టమైన అస్తిత్వం ఊందని _ ఇట్టి భావనలను 

పెపొందించుకున్నారు. ఆవిధంగా వారు సుసంఘటితము, అవిభాజ్యము ఐన 

ఒక సముదాయంగా రూపొందారు. వివిధసమయాల్లో, దేశ దేశాలలోని 

మేధావంతులు ఈ సముదాయాలను నిర్వచించేందుకు “జాతి (రాష్ట్రం) అనే 

ఆలోచనను రూపొందించారు. వారు చెప్పిన విభిన్న అభిప్రాయాలను 
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నిర్వచనాలను మనం సేకరించి, వాటన్నింటి సారాన్ని (గ్రహిస్తే కొన్ని 

సూలనిరయాలు చెయ్యగలుగుతాం, 
థి దం 

(ప్రధానంగా ఊండవలసింది, జాతి జీవిస్తూ వికాసాన్ని పొందేందుకు 

సాధ్యమై నంతవరకు సహజమైన ఎల్లలుకలిగి ఉన్న, ఏకఖండమైన ఒక 

భూభాగం, అట్టి ఒక నిర్దిష్టమైన భూభాగంలో నివసి స్తున్న [ప్రజలు ఆభూమిని 

మాతృభూమిగా (పేమించి గౌరవించాలి. అదే తమ మనుగడకు భదతకు 

సమృద్ధికి ఆధారమని వారు భావించాలి. ఒక్క_వాక్యంలో చెప్పాలంపే తాము 

' ఆభూమికి పుతులమనే అనుభూతి వారికి ఊండాలి, 

అల్లి (ప్రజలు కేవలం ఒకగుంపుగా, పరస్పర సంబంధంలేని వ్య క్తులు 

ఒకచోట గుమిగూడి ఉన్నట్లుగా ఉండిపోరాదు. జీవనాదర్శాలు, సంస్కృతి 

అనుభూతులు, భావాలు, విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాలు _ వీటి సమ్మేళనం 

ద్వారా ఏర్పడిన ఒక నిర్దిష్టమైన జీవనపద్దతిని వారు వికసింవజేనుకొని 

ఉండాలి. ఈవిధంగా సమాన సంప్రదాయాలు, సమాన ఆకాంక్షలు కలిగి 

తమ చరిత్రలోని సుఖదుఃఖానుభూతులను గూర్చి సమాన స్మృతులు కలిగి 
సమాన శతుమిత్ర భావనలుగలిగి, తమయొక్క ప్రయోజనాలన్నీ ఒక 

దానితో ఒకటి సెనవేసికొని ఏకరూపమై ఉండే సువ్యవస్థితసమాజంగా 

ఏకీకృతమయి, ఆ నిర్దిష్ట భూభాగానికి సంతానంగా జీవించే అట్టి ప్రజలను 

రాష్ట్రం" (జాతి) అని వ్యవహరించవచ్చు. 

భారతమాత సంతానం - హిందువులు 

[ప్రపంచంలోని విజ్ఞానులందరూ అంగీకరించిన ఈ నిర్యచనాన్ని 

మనదేశానికి అన్వయించి చూద్దాం, ఉత్తరాన హిమాలయాలు మొదలుకొని 

నలుదిక్కులా వ్యాపించిన దాని శాఖోపశాఖలు, వాటిలో ఒదిగి ఉన్న 
భూభాగాలతోనహా_దక్షిణ సము[ద్రంవరకు _ దానిలోని ద్వీపాలన్నింటితో 
సహా_ఇది ఒక సహజసిద్దమైన, విశాల భూభాగం. ఈ భూమాతసంతానంగా 
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సువికసితమై న మన సమాజం ఇక్కడ అనాదిగా జీవిస్తూఊంది. ఈసమాజం, 

ముఖ్యంగా ఆధునిక యుగంలో, హిందూ సమాజమన్న పేరుతో 

ప్రసిద్ధి పొందింది. ఎందుకంటే, ఈ హిందువుల పూర్వీకులే, 

ఈ మాతృభూమిపట్ల (పేమ, భక్తి, సంప్రదాయాలను, (ప్రమాణాలను 

ఇచట నెలకొల్పారు. (ప్రజల మనస్సుల్లో ఈ మాతృభూమియొక్క సచేతన 

మైన సంపూర్ణన్వరూపం, దాని దివ్యత్వంపట్ల శ్రద్ద, కలకాలం దేదీవ్య 

మానంగా ఉంచే ఊదేళ్యంతో వారు వివిధ విధులను నిర్హయించారు. వారే 

ఈ మాతృభూమియొక్క పవి|త్రతను సమ[గతను సంరక్షించేందుకు తమ 

రక్రం చిందించినారు, ఇవన్నీ చేసింది హిందువులొక్క_ రే అని వేల 

సంవత్సరాల చరిత్ర తిరురులేని సాక్ష్యమిస్తోంది. అంటే హిండువు 
మాత్రమే ఈ భూమాత సంతానం అని అర్థం, ఆతి [ప్రాచీనకాలంనుండి 

నేటివరకు జనించిన మహాపురుషులందరూ, ఆదర్శపప్రాయమైన తమ 

జీవితాలద్వారా ఈ పవి,తానుబంధాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. 

మాతృభూమిపట్లగల ఇటి శదాభ కులే కాశ్మీరునుండి కన్యాకుమారి . 
లు అ“ 2 

వరకు నివసి స్తున్న మన (పజలమధ్య..వనవాసులుగాని నగరవాసులుగాని- | 

ఒకరితో ఒకరికి ఒకవిధమైన ర క్షసంబంధాన్ని ఏర్పరిచాయి, వివిధ 

వర్ణాలు, ఆరాధనావద్దతులు. భాషలు -ఇవస్నీ ఈ మాతృభూమి సంతానమైన ' 

ఒకేఒక (శ్రేష్ట, సజాతీయ, సుదృఢ, ఏకైక హిందూసమాజంయొక్కం వివిధ 
రూపాలు మాత్రమే. 

సాంస్కృతిక ఎకత్వం 

మనకు ఒకలక్ష్యంఉఊంది; పరమసత్యాన్ని నాొక్షాత్కారం చేసుకోవడమే 

అది. దాని కనుగుణంగా ఒకధర్మం ఊంది; మాసవజీవితంలోని అన్ని 
అంశాలను, అంత స్తులను తనలో ఇముడ్చుకోగల్లిన, సాటిలేని విశాలదృష్టిగల 

ధర్మం అది. మన కొకజీవన (ప్రవాహముంది; అడే మన సంస్కృతి 
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ది పవి[తత, సౌశీల్యం, ధైర్యం, ఆత్మ సమర్పణవంటి దివ్యగుణాలను 

వ్యక్రిలో (హేరేపించి, తద్వారా, మానవజీవిత మహోన్నతలక్ష్యాన్ని 

సాధించుకునేందుకు అతణ్ణి సమర్దుడుగా చేస్తుంది. లౌకికవిషయాన్ని 

అలొకికం చెయ్యగల మన సంస్కృతియొక్క_ ప్రభావం, మన నిత్యజీవితంలో 

వ్య క్రమౌతూఉంటుంది. ఉదాహరణకు బాలికయే ఐనప్పటికీ, ప్రతిత్రీని 
“అమ్మా అని సంబోధించటం మన ఆచారం. మన నభాషలన్నింటిలో ను 

ఇ దేపద్దతి. అంటే, ఒకవ్యక్తి కికి అతని భార్యమినహాయించి వతిర్ర్రీ మాతృ 

మూ ప్రియే = వయోవస్థలతో సంబంధంలేదు. మన సంస్కృతిలోని ఒక 

విశషలక్షణమిది. 
ట 

కళ్యాణగడ్ ముస్తి ంసుబేదారు కోడలు యుద్దంలో చిక్షగా, అచక్తని 

చుక్కను శివాజీ, సగౌరవంగా చీరెసారెతో సాగనంపినాడు. ఈ ఉదంతం 

విదేశీయ చరి[తకారుల దృషిలో లా ముఖ్యంగా ముసిం చరి[త్రకారుల 
రు ల్, 

దృష్టిలో - ఒక అసామాన్యవిషయంగా తోచవచ్చు. కాని, అది మన దివ్య 

సంస్కృతిని (ప్రతిబింబించే ఒక సామాన్య సంఘటనమా[త్ర మే, అటిభావనే 

ఇచ్చట అతిసామాన్యుడిలోకూడ కనిపి స్తుంది, 

ఈ సత్యాన్ని నిరూపించే మరొకఉదంతం౦: గొందీజీ హత్యానంతరం 

రేగిన కల్లోలాల్లో, జాతి విధ్వంసక వి(దోహళ కులు, అమాయిక (ప్రజా 

నీకంయై హత్యలు, దోపిడీ, దహనకాండలు జరిపి విలయతాండవం చేశాయి. 

అట్టి ఒకరాకాసిమూక ఒక ఇంటి పె దాడీచేసింది. ఆ ఇంట ఇల్లాలుమా(తమే 

ఉంది. భయపడుతూనే ఆమె తలుపులు తెరిచింది. ఆమె ఒంటరిగా ఉండటం 

చూచిన ఆమూక క్షణకాలం స్తంభించిపోయింది. పెద్ద పెద్ద రౌడీలు ఆ 

మూకకు నాయకులు, ఐనప్పటికీ * “మాతృవత్ పరదారేషు" "(ఇతరుల భార్యలు 

తల్లి వంటివారు) అనే మన నంస్కృృతియొక్క పురాతన సందేశం వారి 

ర 'క్రంలో రంగరించుక పోవటంచేత, వారు ఆమెపట్ల ఎంతో మర్యాదగా 

వవ ర్రించారు. తాము ఆ ఇంటిని దోచుకొని దహనం చేయబోతున్నామని 
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ఆయినా ఆమెగుమాత్రం ఒకసురక్షిత (ప్రాంతానికి చేరు స్తామని వౌరామైక్రో 

చెప్పారు. అంతేకాదు; ఆమెకు తోడుగా ఇద్దరిని వెంట పంపించారు, గత 

వేయిసంవత్సరాల వినాశకర విదేశీ ప్రభావానికి, నేటి “ఉన్న తవర్షాల్లో' 

సర్వ త్రా -స్వెర విహారంచే స్తు సున్న శీలభష్టతకు అతీతంగా, సౌశీల్యానిక 

ఇటువంటి ఉజ్జలమై న ఉదాహరణలు ఇప ప్పటికీ మన సామాన్య ప్రజానీకంలో 

కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది మన హృదయాల్లో సెంచిపోషించుకొన్న 

స్వచ్చము, దివ్యము ఐన సంస్క ఎ్రితిలోని విశిష్ట భావనను సూచి స్తుంది, 

ఇట్టి భావన కేవలం మనసా త్తు, 

ఇంతేకాదు. భగవదన్వేషణలో, భౌతికసమృర్ధి, గౌరవ ప్రతిష్టల 

సంపాదనలో మనకు మార్లంచూపిన మహర్షుల, మహావీరుల ఉజ్జ్వల 
పరంపర కడచిన వేలాది సంవత్సరాలలో ఇక్కడ ఉద్భవించింది, 

వారు పలురకాలవ్య క్తుల అవసరాలు తీరడానికి ఒక సామాజిక వ్యవస్థను 

ఇచట నెలకొల్చారు. సంపదయొక్క ఉత్ప త్తి, పంపిణీలు సరిగా జరిగేందుకు 

తగిన ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఇచట వికసింసచేశారు. [క్రమబద్దమైన సమాజ | 

వికాసాన్ని కొనసాగించటానికి, సంరక్షించటానికి అవసరమై న రాజకీయ 

వ్యవస్థలను రూపొందించారు. దాని ఫలితంగానే, ఇన్ని వేలసంవత్సరాల 

మన మనుగడలో సంపత్తులోను, విపత్తులోనూ, మితత్వంలోనూ 

శ|తుత్వంలోనూ సమానమైన అనుభూతి "మునకు కలిగింది. మనందరి 

(పయోజనాలు విడదీయ లేనంక గా పెనవేసుకొనిపోయాయి. 

తమ (పయోజనాలకు, ఇతరుల [ప్రయోజనాలు విరుద్దాలని భావించి 

పొరపాటున ఒకరితోనొకరు కలహించుకొని, వేర్వేరు రాజ్యాలను స్థాపించు 

కున్నప్పుడల్లా మనం విదేశీయ లచేతుల్లో ఓడిపోయాం. చివరకు అందరం 

బానిసలమై కష్టాలపాలయ్యాం, మనసమాజంలోని ఒక వర్గం విదేశీ క్తులను 

(పతిఘటి స్తుంకే, వేరొకవర్షం విదేశీయలతోనే చేతులు కలపడం 

వల్లకూడ అదే ఫలితం ఏర్పడింది. పృధ్వీరాజ్ చౌహాన్ విషయం దీనికొక 
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ఉదాహరణ, మహమ్మద్ ఘోరీ అతని శత్రువు, జయచం(దుడు మహమ్మద్ 
ఘోరీతో స్నేహంచేశాడు. మనదేశంలోని ఇద్దరు (ప్రముఖవ్య కల్లో 
ఓకరు దురా[క్రమణచే సేవాడికి విరోధి; మరొకరు మిత్రుడు. దానిఫలితంగా 
పృధ్వీరాజు ఘోరీ చేతుల్లో ఓడిపోయి చనిపోయాడు, చివరకు జయచం (ద్రుడు 
కూడ నాశనమయ్యాడు, మహమ్మదుఘోరీ రాజై నాడు. గత ఎనిమిదివందల 
సంవత్సరాలుగా మనం అనుభవి స్తున్నట్టి, ఈనాడు దేశవిభజనకు [తోవ 
తీసినటి విపత్పరంపర దానితోనే ఆరంభమైంది. ఆ విధంగాకాక, మన 
[ప్రయోజనాలు విడదీయరానివని, శత్రువులు మనకందరికి శత్రువులే అని 
మి[తులు మనకందరికి మిత్రులే అని గు_ర్రించినప్పుడు-అది కొద్దికాలంపాటు 
ఐనాసరే - ఒక మహత్తరశ క్తి మన జాతీయజీవనంలో ఆవిర్భవించింది. 
అది విదేశీశ శక్తులను తు తృునియలుచేసి మనకాళ్ళదగర పడవేయగలిగింది. 

సమ(గమెన ఒక జాతిగా ఏర్చుడటానికి అవ రమైన లక్షణాలన్నీ 

ఈవిధంగా (్రేవ్షమెన మన హిందూసమాజ జీవితంలో సమకూడాయి. 
కనుకనే ఈ భారతభూమిలో హిందువులదే జాతీయజీవనం. ఒక్కమాటలో 
చెప్పాలంటే ఇది హిందూరాష్ట్రం, 

రెండు విరుద్దవిషయాల మేళవింపు 

“రాష్ట్రం యొక్క. భావనను మనం వివరించేటప్పుడు ధర్మం 

సంస్క తి మొదలగు పదాలు వినిపించేసరికి మత [ప్రమేయం ఉండకూడదనే 
వారికి ( సెక్యూలరిష్టులు) కలవరం పుడుతుంది. రాజకీయాల్లోకి 
మతాన్నెందుకు తెసారని వారడుగుతారు, స్టాలిన్ ఉదాహరణచూద్దాం. 

దేవుడు, మతములనేవి మూడఢులను మై కంలోముంచే “నల్పమందు' అని 
అతడు నిరసించాడు. ఆతడొకసారి “జాతి అంపే వివరిస్తూ ఒకే భూమిమై 
నివసిస్తున్న కొందరు (ప్రజలయొక్క. ఆర్థిక, రాజకీయ (ప్రయోజనాలు 
ఒకటిగానున్నంతమా తాన జాతి అనేది ఏర ఎడదు; అలొకిక భావనానుభూతి 

ఒక్కటిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఏర్పడుతుందని అన్నాడు, 



సపౌరుషయయ రామ్ర్రీయ జీవనం 179 
ఉదాహరణ, మహమ్మద్ ఘోరీ అతని శత్రువు, జయచం(దుడు మహమ్మద్ 
ఘోరీతో స్నేహంచేశాడు. మనదేశంలోని ఇద్దరు (ప్రముఖవ్య కల్లో 
ఓకరు దురా[క్రమణచే సేవాడికి విరోధి; మరొకరు మిత్రుడు. దానిఫలితంగా 
పృధ్వీరాజు ఘోరీ చేతుల్లో ఓడిపోయి చనిపోయాడు, చివరకు జయచం (ద్రుడు 
కూడ నాశనమయ్యాడు, మహమ్మదుఘోరీ రాజై నాడు. గత ఎనిమిదివందల 
సంవత్సరాలుగా మనం అనుభవి స్తున్నట్టి, ఈనాడు దేశవిభజనకు [తోవ 
తీసినటి విపత్పరంపర దానితోనే ఆరంభమైంది. ఆ విధంగాకాక, మన 
[ప్రయోజనాలు విడదీయరానివని, శత్రువులు మనకందరికి శత్రువులే అని 
మి[తులు మనకందరికి మిత్రులే అని గు_ర్రించినప్పుడు-అది కొద్దికాలంపాటు 
ఐనాసరే - ఒక మహత్తరశ క్తి మన జాతీయజీవనంలో ఆవిర్భవించింది. 
అది విదేశీశ శక్తులను తు తృునియలుచేసి మనకాళ్ళదగర పడవేయగలిగింది. 

సమ(గమెన ఒక జాతిగా ఏర్చుడటానికి అవ రమైన లక్షణాలన్నీ 

ఈవిధంగా (్రేవ్షమెన మన హిందూసమాజ జీవితంలో సమకూడాయి. 
కనుకనే ఈ భారతభూమిలో హిందువులదే జాతీయజీవనం. ఒక్కమాటలో 
చెప్పాలంటే ఇది హిందూరాష్ట్రం, 

రెండు విరుద్దవిషయాల మేళవింపు 

“రాష్ట్రం యొక్క. భావనను మనం వివరించేటప్పుడు ధర్మం 

సంస్క తి మొదలగు పదాలు వినిపించేసరికి మత [ప్రమేయం ఉండకూడదనే 
వారికి ( సెక్యూలరిష్టులు) కలవరం పుడుతుంది. రాజకీయాల్లోకి 
మతాన్నెందుకు తెసారని వారడుగుతారు, స్టాలిన్ ఉదాహరణచూద్దాం. 

దేవుడు, మతములనేవి మూడఢులను మై కంలోముంచే “నల్పమందు' అని 
అతడు నిరసించాడు. ఆతడొకసారి “జాతి అంపే వివరిస్తూ ఒకే భూమిమై 
నివసిస్తున్న కొందరు (ప్రజలయొక్క. ఆర్థిక, రాజకీయ (ప్రయోజనాలు 
ఒకటిగానున్నంతమా తాన జాతి అనేది ఏర ఎడదు; అలొకిక భావనానుభూతి 

ఒక్కటిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఏర్పడుతుందని అన్నాడు, 
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ఉస్పుతింటున్నాం అని వారు అనుకొంటున్నారా? ఇచ్చటి పరంపరకు తాము 

వారసులమని, దేశాన్ని పరంపరను సేవించడం తమ అదృష్టమని 

భావిస్తున్నారా లేదు. మతవిశ్వాసం మార్చుకోవటంతోబాటు ఈ జాతివట్ల 

(పేమాభిమానాలు, శ్రద్దాభ కులు వారిలో అడుగంటిపోయాయి. 

అది అంతటితో ఆగలేదు. దేశ శతువులతో తాదాత్మ్యాన్నికూడా 

పెంపొందించుకొన్నారు.కొన్నివి దేశాలను తమపవి (తస్థలాలుగాచూ స్తున్నారు. 

“షక, “సయ్యద్” అన్న పేర్షతో తమను వ్యవహరించుకోనారంభించారు. 

“ఓక “సయ్యద్ అనేవి అరేబియాదేశంలోని కొన్ని తెగలపేర్తు. 

అటువంటప్పుడు, తాము వారికి సంతానంగా ఈ జనం ఎట్లా భావించగలిగారు? 

అంటే వారు ఇచ్చటి తరతరాల జాతీయభావనలతో తెగ తెంపులుచేసికొని 

దురాక్రమణకారుల మానసపుత్రులై పోయారు. ఇక్కడికి తామువచ్చింది 

విజయాన్నినాధించి, తమసా [మాజ్యాలను స్థాపించేందు కే ఆని, ఇప్పటికీ 

వారు విశ్వసి స్తున్నారు. కాబట్టి , వారి మతంలో నే కాదు, జాతీయతా 

తాదాత్మ్యంలోకూడా మార్చువచ్చింది. తమ మాతృభూమిని నస్రైటిలోముంచి 

శతుకూటమిలో చేరటమనేది విదోహంకాక మరేమౌతుంది ? 

ఒకసారి అమెరికాకు చెందిన ఒక [ప్రముఖ ఆచార్యుడు “ముస్తీంలు 

కె) స్పవులు ఇక్క_డివా రేకదా, వారిని మిలో ఒకరుగా ఎందుకుభావించరు?" 

అని నన్ను [వశ్నింవాడు. దానికి సమాధానంగా, “ఒకవేళ, మాదేశస్టుడొకడు 

అమెరికాకుపోయి, అచట స్థిర నివాసమేర్పరచుకొని అమెరికా పొరన్వత్వాన్ని 

స్వీకరించాలని కోరాడనుకోందాం; కాని అతడు మో లింకన్, వాషింగ్టన్, 

జఫర్సన్ మొదలై నవారిని తన జాతీయవీరులుగా అంగీకరించడు, 

అనుకొందాం. అప్పుడుకూడా అతణ్ణి, మిరు అమెరికాజాతీయడుగా 

స్వీకరిసారా? నిజం చెప్పండి” అని అతనిని నిగ్గదీసి అడిగాను, “స్వీకరించంి 

అని అన్నాడు. 
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“అయితే అదే సూత్రాన్ని మా దేశం విషయంలోకూడ ఎందుక్ష 
వర్తింపచేయరాదు ? ఈ దేశంలోనివసిస్తూనే, ఈ దేశంయొక్క_ గౌరవానికి 
పరంపరకు విరుద్దంగా (ప్రవ రి ర్రిసూ, మా జాతీయవీరులను, జాతీయ గా 

కేం|దాలను అవమానించే వారిని మేము, మా స్వజాతీయులుగా భావించాలి 

మో రెట్లాచెప్పగలరు?” అని అన్నాను. 

సపెంపకంకాదు, సంస్కారం ముఖ్యం 

ఒక దేశంలో పుట్టినంతమా(్రాన లేదా పెరిగినంతమా శ్రాన కదన 

గుణమై న మానసికస్టితిలేనంత కాలం, ఒకవ్య క్తికీ ఆభూమిలో జాతీయడమ్మే 

అర్హతలభించదు, మానసికంగా అంకితంకావడమే జాతీయతను. నిర్ణయించే 

సరియైెననూ త్రమని యావ త్పపంచం అంగీకరించింది. 

డి ౧ంహ౦ 

అడవిలో తిరుగుతూ ఒక నక్కపిల్లనుచూచి, తనవెంట గుహకు తీసుకొని 

పోయింది. అక్కడ సీంహంపిల్లలున్నాయి. తనబిడ్డలతో పొటు ఆ నక్క 

పిల్లకుగూడ తనపాలిచ్చి పెంచసొగిం దాతలి సింహం, అవన్నీ క్రమంగా 
ae; se) 

పెరుగుతూ, అన్నదమ్ముల్లా ఆడుకుంటున్నాయి. అవి ఒకసారి 

అడవిలో ఒక ఏనుగును చూచాయి, అంత పెద్దజంతువును చూడటంతోనే 

ఆ నక్కపిల్ల హడలిపోయి. పారిపోదామని ఏడుపు మొదలు పెట్టి 00, 

అప్పు డాసింహంపిల్ల లు, “ఇంతకాలానికి ఇటువంటి చక్క-నివేట మనకు 

లభించింది. భయమై తే నీవు ఇంటికిపో, దానిసంగతి మేము చూసు 

కుంటాం,” అని అన్నాయి. ఆ నక్కపిల పరుగుపరుగున గుహకుచేర, తన 
ని 

"పెద్దరికాన్ని లెక్కచేయకపోవడంవల తమ్ముళ్ళకు ఎంతటికష్షం వళ్ళి 
(అ ర టు 

పడిందో తల్లికి వివరించిచెప్పింది. తలి ఒక్క చిరునవ్వునవ్వి “నాయనా 
వు, వు, 

నాపాలే (త్రాగి పెరిగావు, కాని నీ జొతిలక్షణంమా[తం మారలేదు' అంది, 

నీతిని బోధించే చక్కనికథ ఒకటుంది. ఒకప్పు డొక ఆడసింప 
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భారో౭గని కృత విద్యో౭ని దర్శనీయో౭ని న్ర్రతక / 
యన్మిన్ కులే త్వుయుత్సన్నః గజన్తత న హన్యతే / 

(సీవు దై ర్యవంతుడ వే, విద్యావంతుడ వే, ఆందగాడ వే; సందేహంలేదు; 

కాని నీ శాతిమ్మాత్రం ఏనుగుల్ని చంసే జాతికాదు,) 

జొతులవిషయంకూడ అట్టిదే. ఒక ప్రత్యేక భూభాగంపై కలసి 

మెలసీ జీవించినంత మా తాన సమానన్వభావం గుణములుగల "సేకాత్మక 

జాతీయ సమాజం ఏర్పడదు. (కొ త్తగావచ్చినవారు తమ జీవనదృక్పథంలో 
పూ _ర్హిమార్చు తెచ్చుకొని, మరోజన్మఎ శ్తి 'తినొరా అన్నట్లు అచటి [పాచీన 

జాతీయవరంపరలో లీనమై పోవాలి. 

(ప్రజాస్వామిక దేశమై న ఇంగ్లండు ఉదాహరణ చూడండి. వంద 

ఏండ్ల క్రితం, జర్మనులు కొందరు “ఇంగ్లండులో స్థిరనివాసమేర్పరచుకొని 
ఫం కస సత్వ పొందారు. వారినీ పరాయివోరుగా అచట ఎవరూ 

భావించలేదు. ఇంగ్ల ౦డు దేశపు సేవకుడుగా వారిలో ఒకడు మనదేశానికి 

వచ్చాడు. అతడు “మధ్యవర గణాల్లో (నేటి మధ్యప్రదేశ్ ) ఐ. సి, యస్, 
అధికారి. 1914 లో | పపంచయుద్దం ఆరంభంకాగానే, వన్మపపట అతని 

లోని మమత్వం పుల్పుబకవచ్చునినే సంశ యంకొద్ది అతణ్ణి నిర్బంధించి 

కారాగారంలో ఉంచారు. జాతీయత పట్ల ఆంగ్లేయలకుగల పరిణతమై న, 

సవ్యమైన అవగాహనకు ఇది నీదర్శనం. 

మనజాతి విషయంకూడ అట్టి దే. కేవలం మనదేశంలో పుట్టడం 
పెరగడం, నివసించడాల్లో సమానత ఉన్నంతమా(త్రాన, ఈ దేశవాసు 
లందరిలోను, సమానమై న శ్రద్ధావిశ్వాసాలు, సద్గుణాలు, సమాన జీవనవిధానం 
ఉంటాయని చెప్పలేం. 

బానిసత్వాన్ని (తెంచుకునేందుకు ఆహ్వానం 

అందుకనే. ఇచట ఉన్న క క్రైస్ సవులు, మహమ్మదీయులు, తమలో 

ఉన్న విదేశీమన స్తత్వాన్ని విడిచి పెట్టి మన అందరికీ చెందిన జాతీయ 
జీవన ప్రవాహంలో ' విలీనం కొవాలని 'మాత్రమే మనం కోరుతాం, 



వలం కొద్దిమంది ముస్తి ములు మాతమే దండే త్రి ఇచటకువచ్చినారని 

అందరికీ తెలును, అట్లాగే విదేశీ శ్రై.స్తవథవచారకులుకూడ కొద్దిమందేవచ్చారు, 

ఈనాడు ముస్లి ములు కై ) స్తవులు అపరిమితంగా సెరిగిపోయారు. వారు 

చేవలనంతతి పెరిగినట్లు పెరిగిపోలేదు. వారు ఇక్కడి (ప్రజల్లో మతంమార్చిడి 
చేశారు. ఆవిధంగా వారిసంఖ్య "పెరిగింది, మనమంతా ఒకే మూల సోతస్సు 

నుండి ఉద్భవించామని చెప్పగలం, అట్టి మూలాధార మై న ఈ హేందూ 

సమాజం నుండి కొందరు వెలికిలాగబడి ముస్తిములుగా మార్చబడ్డారు, 

మరికొందరు కె 9 స్రవులయ్యారు. మిగిలినవారు మార్చిడికి లొంగక 

హిందువులుగా ఉండిపోయారు. మతం మార్చుకొన్న వీరంతా [పాచీనమెన 

ఈ కుదురునుండి బయటికి ఎట్లా హోయారు ? (కొ త్తమతాలు మెరుగై నవి 

అని ముచ్చటపడి మారినారా? మరి చరిత్రలో చెప్పుకోతగ్గ ఉదాహరణ, 
అట్టిది, ఒక్కటీ కనబడదే ! 

యుగొ (పొణభీతి, బలాత్కార౦, పదవీవ్యామోహం, (పభువులను 

మంచిచేసికోవడానికి వారి పద్దతులను ఆచారాలనుపొటిస్తూ, చివరకు వారి 

మతాన్నికూడా స్వీకరించటం - ఇట్లాంటివి కారణమని చర్విత చె పోంది. 

ఈ మతాంతరీకరణలో పెద్ద దగాకూడా ఉండేది, గోమాంసాన్నో, ఒక 

రొయైముక్కనో, గ్రామంలోని ఏచెరువులోనో విసరేవారు. ఆసంగతి తెలియని 

(గామిణులు మామూలుగా ఆ నీటిని ఉపయోగించేవారు. ఆ మరునాటి 

ఉదయం, ఒక మౌల్వీయో, ఫాదరీయోవచ్చి కలుషితమై న నీటిని (త్రాగిన 

కారణంచేత (గామిణులందరూ మతాన్ని కోల్పోయారని, ఇంక తమ 

మతంలో చేరటంకన్న వారికి మరోదిక్కు లేదని (ప్రకటించేవారు! ఈవిధంగా 

ఉత్తరాన ఇస్తాంలోకి, వళ్చిమతీరాన క్రై _స్తవంలోకి [గ్రామాలకు [గ్రామాలు 

మారిపోయాయి. ఇది పచ్చిమోసం రాజకీయ సె త్తనం చెలాయించేందుకు 

తమ సంఖ్య పెంచుకోవాలనే పిచ్చి ఊత్సాహమిది, ఇది మత (పచార.౦కాదు, 

మతమనే ముసుగుదాల్చిన ఒక రాజకీయపన్నాగం. విదేశీ దు. క్రమణకారులు 



పౌరువషయయ రాన్చ్రీయ జీవనం 185 

మన (పజలను రాజకీయంగాను, సాంస్క_ లతికంగాను, బానిసలుగా 

చేసికోవటమేగాక చివరకు వారిని తమ మతంలోకికూడా మార్చుకున్నారు. 

అదికూడా ఒకవిధమైన విదేశీ ఆధిపత్యమే. ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక 

ఆధివత్యాలున్న పే, అది మతపరమైన ఆధివత్యం. 

మనలోంచి విడిపోయి, శ తాద్దాలతరబడి ధార్మిక దాస్యంకో 

(మగ్గిపోతున్న మనసోదరులను, మరల వారి తాతము తాల కుదుటికి 
ఆహ్వానించటం, మన విధ్యు కధర్మం. నిజాయితీగల, స్వాతంత్ర్య 

ప్రీయలై న మానవులుగా, వారందరూ తమలోని బానినత్వప్క చిహ్నాలను 
తొలగించుకొని, తమ పూర్వికుల ఆరాధనాపద్దతులను, _జాతీయజీవనాన్ని 
అనుసరించాలి, దాన్యమెట్టిదై నా సరే, అది మన న్వభావానికి (ప్రతికూలం 
కొబిట్టి దాన్ని తొలగించుకోవాలి. మనజాతీయజీవనంలో తమ సొంతస్థానాన్ని 
తిరిగీ చేరుకొమ్మని అట్టి సోదరులందరిని మనం ఆహ్వాని న స్తున్నాం. దారి 
తప్పిన సోదరులందరూ | తిరిగివచ్చిననాడు మనమంతా పెద్దఎత్తున దీపావళి 
పండుగ జరుపుకోవాలి. 

బై బిల్ల కట్టుతప్పిన కొడుకు కధ ఒకటున్నది. తన వాటా పంచు 
కొని ఇల్లూ వాకిలీ విడిచి అతడెక్క_డికో వెళ్ళిపోయాడు; దూబరా వ్యయం 
చేసి బికారె పోయాడు; మళ్ళీ వాళ్ళ ఊరికే వచ్చాడు; కానీ ఇంటికి వెళ్ళ 
డానికి ముఖం. చెల్లలేదు. ఊరి బయట ఎక్కడో ఊంటున్నాడు. ఒక 
నాడతని తండి పొలం వెడుతూ దూరంగా ఉన్న ఆ కొడుకును చూచాడు. 

కొడుకు సిగ్గుతో తలవంచుకొని నిలబడ్డాడు. తండ్రి కొడుకును దగ్గరగా 

పిలిచి అక్కున చేర్చుకొని, వచ్చావా నాయనా! ఎంతో సంతోషంగా 

వుంది” అన్నాడు. ఇంకో కొడుకును పిలిచి ఇంటికి వెళ్ళి విందేర్చాటు చేయ 

మన్నాడు. తండ్రిని అవ్బుడా కొడు కడిగాడు. “నాన్నా ఇన్నాళ్ళుగా 
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నిన్నే సేవిస్తూ ఇక్కడున్నాను. నా గౌరవం కోసమని నీవెప్పుడూ విందు 
చేయలేదు. వీడేమో డబ్బంతా తగలే సే వీడి గౌరవానికె “పెద వింద a) య న్ 
చెస్తున్నావు నువ్వు" అన్నాడు. తండడన్నాడూ “చూడు బాబూ! వీడు 
ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు. వీడు మరింక దక్కడనుకున్నాను. భగవంతుని 
దయవల్ల నా కుమారుడు నాకు దక్కాడు. ఎప్పట్లాగానే ఈతని పట నా 

ఛం 

వాత్సల్యం పొంగులు వారుతోంది. ఇతను తిరిగి ఇంటికి వచ్చినందుకు 

మనమంతా ఆనందించక్కగర్లేదా? ఇతన్ని మన్నించి మన్ననచేయనక్కర 
' లేదా” అన్నాడు. 

అలాగే మన ఇల్తొదిలి పెట్టి ఎక్కడెక్కడో తిరిగి, తిరిగి ఇంటి 

పట్టుకు చేరిన ఈ సోదర బృందంవట్ల మనం (పేమాభిమానాలను చూపాలి, 

స్వాగతించాలి, గౌరవించాలి. ఇదంతా ఒక సంతోవ సమయం. దీంట్లో 

ఎట్టబలవంతమూ లేదు. ఇది ఒక ఆహ్వానం మాతమే; పరిస్థితులను సరిగా 

అర్థం చేసికొని, సరంవరాగత హిందూ జీవనంలో మళ్ళీ కలిసిపోయి, వేష 

భాషల్లో, ఆచార వ్యవహారాల్లో, అభంలో శుభంలో అన్నింటితో తాదాత్మ్యం 
చెందవలసిందిగా ఒక అభ్యర్థన మామే. 

పిందూ, ముస్తి౦, వై) స్రవులు తదితరులందరిమధ్య సమై క్యాన్ని 

ఆరిక, రాజకీయరంగాలలో సాధించగలిగామని కొందరు చెప్పుకుంటూ 

ఉంటారు. ఐతే, అట్టి ఏకత్వాన్ని మరింత సమగంచేనుకొని, తప్పిపోయిన 

మన తమ్ముళ్ళను హిందూజీవన విధానంలోకి మళ్ళీ ఎందుకు చేర్చుకోరాదు? 

ఆర్థిక, రాజకీయ రంగాల్లో సమై క్యాన్నిగురించి కృషిచే న్తున్నామనేవారితో 
“అర్థిక, రాజకీయ రంగాల్లో మా[తమేగాక, మేము సాంస్కృతిక, ధార్మిక 

రంగాల్లోకూడ నమె మె క్యాన్నికోరుతాం” అని చెప్పుతాం. మన ఇళ్లూ వాకిక్లా 

గుళ్ళూ గోపురాలు, సంస్కృతీ సం|పదాయాలు చేతులుచాచి వారిని 

ఆహ్వాని స్తున్నాయి, నిజానికి ఇదే విశాలదృష్టి. 
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పరాక్రమ వాదాన్ని పునరుద్దరింబాలి 

అనేకులు ఇట్లాగే లోలోవల అనుకొంటూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు; 
పండిత జవహర్లాల్ నెహ్రూ “నంస్కృృతీ కే చార్ అధ్యాయ్' అనే హిందీ 
పు _స్హకానికి తొలిపలుకు వొస్తూ, హిందూసంస్కృతిపట - వారి మాటలతోనే 

చెప్పాలంే భారతీయ సంస్కృతిపట్ల _ తమ అంత రాంతరాల్లోగల గాఢ 
[(పేమాభిమానాలను వ్యక్త కంచేశారు.. మస సంస్కృతికి "నహజమైన 

జీర్ణశ క్రి క్రి మళ్ళీ సెంపొందాలనే తమ తీ వవాంఛనుకూడ (పకటించారు, 

మన సాంస్కృతికచరి త్రలో రెండు విభిన్న దశలున్నాయని వారు 
చెప్పారు. తొలిదశలో మనపైకి దండె త్తివచ్చిన శకులు, హూణులు 
మొదలై సవారందరూ తమతమ మతాలను, ఆచారాలను వదలుకొని తమను 
రాజపు తులని వ్యవహరించుకోసాగారు, వారంతా ఎంతో సంతోషంగా మనలో 
కలిసిపోయారు. అప్పట్లో మనకు థై ర్యం, సామర్థ్యం, జీర్లశ కీ ఉండేవి. 
దానివల్ల వారందరినీ పూ దిగా మన జాతీయజీవనంలో సాంస్కృతిక 

మహా ప్రవాహంలో విలీనం చేసుకొన్నాం. వారిలోఉన్న మంచినికూడ 

స్వీకరించాం. రెండవదశలో అత్యంత తీవ్రవాదులై న దురా[క్రమణకారులు 
నండె త్రివచ్చారు. అప్పట్లో మనవారందరూ విధి, నిషేధ నియమాలచాటున 
ఎదిగి తమ సాంఘికవ్యవస్థయే తమను సంరక్షించాలని ఆశించారు, అట్టా 
వారు సంకుచితమనన్కు లై +, గిరిగీసుకొని కూర్చున్నారు. ఇట్టే ధోరణి 
)డిచిపెట్టి జీర్ణంచేసుకోవాలనే మన ప్పరాతన వాంఛను పునరుద్దరించుకోవాలి 
వని వారు వౌశారు, 

వారు రెండుదళలు మా(త్రమే చెప్పారు. కాని మరొక అంశంకూడా 
'9ది, హిందూసంస్కృతి అంపే అభిమానం అంటూనే విదేశీధాటికి 
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తట్టుకోలేక దండె త్రివచ్చినవారికి మోకరిల్లటంద్వారా తమ సంస్కృతిని 
సంరక్షంచుకోగలమని భావించి, శత్రువుల ఆచారాలను, సభ్యతను కొందరు 

పాటించసాగారు. గతంలో ఇట్టిది జరిగింది. ఏభై, అరవై ఏళ్ళ క్రితం 

హై (ద్రాబాద్ నవాబుదగ్గర వజీరుగా పనిచేసే హిందువొకడు, అత్యంత 

శ్రద్దాభ కు కులుగల ముసి ౦వలె రోజుకు ఐదుసార్లు నమాజు చే స్తుండేవాడు, 

ఇది కేవలం శరణాగతి. మొదటిదళ పరా (క్రమవాదనునుకుంటే. రెండవది 

సంకుచికవాదమని భావి స్తే, ఇక ఇది శరణాగతివాదమవుతుంది. ఈనాడు 

కూడా ఇది కొనసాగుతూనే ఉంది. భాషావిషయంలోకూడా ఇట్లానే ఉంది, 

మన సైనికలజ్ఞ ల్లో మూడవవంతు ఆంగ్లం, మరోమూడవవంతు పార్మీ 
పదాలు ౨ ఉపయోగి స్తున న్నారు, ఈ|వకారం పాళాలు తూచటం, లెక్కలు 

కట్టటం మననమాజంలో సామరస్యాన్ని, సమై క్యాన్ని సాధించగలదా ? 

ఇది కేవలం దురాక్రమణ చేసినవారిని మంచిచేసికొందాం అని వారి అడుగులకు 

మడుగులొ త్రడమే జొతుంది. శత్రువులు లొంగటం లేదుకనుక సంకటంలోంచి 

బయటపడేందుకు ఈ శరణాగతివాదం మనవాళ్ళను ఆకర్షించింది. 

మనం పరా కమవాదాన్ని పునరుద్దరించాలి. దానికై. ఇచట నివసించే 

(పతి హై హాందవేతరుడు ఒక రాష్ట్రధర్మం, గా సమాజధర్మం, ఒక కులధర్మం 

(వంశాచారం) పాటించవలసి ఉందనీ, కేవలం వ్యక్తి కిధర్మ నిర్వహణలో 

మాత్రమే అతడు, తన అంతఃపేరణకు అనువై న మార్గాన్ని అనుసరించ 

వచ్చు అని మనం స్పష్టంచేయాలి. ధర్మాలన్నీ నిర్వ ర్పించిన తర్వాత వారిలో 

ఎవరై నా ఖురాన్షరీఫ్నో, వై బిలునో చదివాను; జ ఆరాధనా విధానం 

నొ మనస్సుకు నచ్చింది; ఆ పద్దతిలోనే మరింత చిక్కగా భగవంతుని 

ఆరాధించుకోగలను _అని అనుకొంశే మనకెట్టి అభ్యంతరంలేదు. ఆవిధంగా 

జీవితంలో కొంతమేరకు స్వేచ్చగా వ్యవహరించేందుకు అవకాశముంది. 

మిగిలిన విషయాలన్నిటిలోనూ, అతడు తప్పనిసరిగా, ఈ జాతీయ 

(వ్రవాహంలో లీనంకావాలి. అదే నిజమైన సమరసత. 
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గతంలో మనం అదేవిధంగా నడుచుకున్నాం. అనేకులకు మనం 
ఎల్ల ప్పుడు ఆతిథ్యమిస్తూనే ఉన్నాం; స్వాగతం పలికొం. అయితే ఇచట 
జీవించేవారంతా, మన జొతీయనియమాలను, ఆచారాలను పాటించాలని 
మనం కోరినాం. అనేక శతాబ్దాల క్రితం, కిరాతకులై న అరబ్బులు, తురుష్టులు 
పర్షియా పై దండె త్తినపుడు, కొందరు పార్శీలు తమ మాతృభూమిని వీడి 
సవీత్రమై న అగ్నిని, వవి(త్ర గంధాన్ని వెంటనిడుకొని నూరత్లో దిగారు, 
అచటి మహారాజై న యాదవరాణా వారికి స్వాగతం వలికారు. వారిని 
ఇక్కడ ఉఊండనియ్యాలం'పే ఏంచేయాలి, చెవ్నండని ద్వార కాపీఠాధిపతులను 
అరించాడు. గోమాంస భక్షణను విడిచిపెటి, గోమాతను జాతీయ శదా 
కేరదంగా భావిసూ, ఇక్కడ (ప్రశాంతంగా జీవించండని పార్శీలమ్ 
ఆదేశించాడు. జరతుష్షుని అనుయాయులై స వీరు ఈనాటికిగూడా ఆ 
వాగ్గానాన్ని పాలిస్తూనే ఉన్నారు. వారు తమ మతాన్ని చెక్కుచెదరకుండా 
కాహాడుకుంటూ, ఇక్కడ జీవిస్తూ ఇచటి జాతీయజీవనగంగలో పూ రగా 
లీనమై పోయారు. సా 

ఒకనొరి నెహూ జబల్పూర్లో మాట్లాడుతూ, చారిత్రక యుగంలో 
హూణులను, శకులను మనలో లీనంచేసికోగలిగినటు, ఈనాడు ముసి ములను 

భా ౧3 విలీనంచేసికో లేకపోవడానికి కారణం కనిపించటం లేదన్నారు. మన జాతీయ జీవనాన్ని సంఘటిత పరచేందుకు ఏకె కమారం మై నచెప్పిందే. ఇది 0 ౧ యా నిర్వివాదం, 

“హిందూరాష్ట 90" అంటే ఇదే ఊర్దేశ్యం, ఇదే ఇచట నివసించే 
హైందవేతరులవట్ల మనభావం. వారి విషయమె హేతుబదము. ఆదరణ రు నన 

oy 
జ 

యోగ్యము, నిరుషము ఐన మారం ఇది ఒక) Ey ౧ట ౧ ల్ 

ఇది ఇంతటి హెతుబద్దము, భావాత్మ కము ఐన దృష్టియె ఐనప్పటికి, ఇచట నివసించే సాటిపౌరులై న ముస్తిముల, కై) స్తవుల అ స్తిత్వాని కే హిందూజాతీయభావన (ప్రమాదకరం అని, దానివరిన వాళ్ళను తరిమివేసి నాశనం చేయటం జరుగుతుంది అని కొందరు ఊహి సుంటారు, మన జాతి ఏరునుగూర్చి ఇంతకన్న అనమంజనమె న ఆలోచన మురారి ఊండదు. ee 
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సర్వ [గ్రాహకమై న మనసాంస్కృతిక వారసత్వానికి ఇంతకం కొ అపచారం 

ఉండబోదు. ఉదాహరణ చూపాలంపే, ఛత్రపతిశివాజీ ఆధ్వర్యంలో 

ఏర్పడిన మొన్న మొన్నటి హిందూపునరుజ్జీవన యుగంలోకూడా, అతని 

సె నికాధికారుల్లో రణదుల్లాఖాను ఒకడని మనకు తెలియదా ? తదనంతర 

కాలంలో, హిందూ స్వరాజ్య పునరుత్తానాని క్రై జరిగిన జీవన్మర' ణసమస్య 

లాంటి పొనిపట్టుయుద్ద రంగంలో (1/1) కీలక ప్రాయమై న శతఘ్నిదళానికి 

అధిపతి ఇ బ్రహీంగారీ. అటువంటి చారి (తక సాక్ష్యులు, జాతీయసం ప్రదాయాలు 

వేలకొలది సంవత్సరాలుగా అనేకంగా కొట్ట వచ్చినట్లు కనిపి సున్నప్పటికీ- 

హిందూజాతి తన జొన్నత్యాన్ని మళ్ళీపొందిందంటే, హెందవేతరులు 

కష్టాలపాలవుతార ని కొందరు చెప్పటం ఎంత హాస్యాస్పదం. 

జాతీయ సమైక్యానికి పునాదిరాయి 

మన రాజకీయనాయకులు, “జాతీయసమై క్యం”, “భావసమై క్యంి 

ఆని మాటలు చెప్ప్తతూడింటారు. అయితే అందరినీ ఒకటిగాచేసే ఆ 

“సమానభావని ఏమిటి ? జాతినంతనూ కలిపిఊంచి, నూతనోత్సాహం నింపి 

వై భవో పేతంగా చేయగల శాశ్వతమైన జాతీయ జీవన సోతస్సులేవి ? 

అతి ప్రాచీనకొలంనుండి మనం పవిత్రమాతృభూమిగా భావించే 

ఈ దేశంపట్ల (ప్రజ్వరిల్లై భ_క్తిభావన మొదటిది. 

మనమంతా ఒక మాతృదేవతయొక్క సంతానం అనే గుర్తింపువర 

జనించిన స్నేహమయ సోదరభావం రెండవది, 

సమానసంస్కృతీ వారసత్యాలు, సమానచరి త్ర పరంపరలు, సమాన 

ఆళయాకాంక్షలు -వీటివల్ల జనించిన జాతీయ జీవనపపవాహాన్ని గురించిన 

(గహింపు మూడవది, 

ఈమూడు విలువలు _ ఒకేమాటలో చెప్పాలంటే, హిందూరాష్ట్రయత- 

మన జాతీయసొధానికి పునాదిరాయి, 



12. (ప్రాదేశిక రాష్ట్రవాదం 

1. మూలకారణాలు 

బాగా అలోచించి, సన్నిహితులతో సంప్రదించిన తర్వాతనే, 
పూజ్య డాక్టర్ జి మన సంఘటనకు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ అన్న 

పేవసెట్టారు. సహజంగా చాలా పేద సూచింపబడటం, (ప్రతిపేరుకు ఏదో 

అభ్యంతరం రావడం జరిగింది. ఇప్పుడున్న "పేరుకుసై తం కొందరు 

అభ్యంతరం తెలిపారు. ఇందులో “రాష్ట్రీయ” అనేపదంఉం కే, హిందువుల 

పరిమితమై న ఈసంఘటనలో ముస్తిం, కై) _స్పవాదులకుగూడా (పవేశమివ్వ 

వలసివ స్తుంది. గనుక “హిందూ స్వయం సేవక సంఘ్ అనేపేరు ఉంచాలని 

కొందర న్నారుః 

రాష్ట్రీయ” ఎందుకు ? "హిందు" ఎందుకు కాదు ? 

'రాష్ట్రీయి శబ్దమే ఎందుకు వాడారు? దీని వెనుకనున్న ఆశయాన్ని 

సరిగా తెలియజేసే ఉదంతం ఒకటి ఊంది. బొంబాయి నగరంతో “హిందూ 

కాలనీ" అనేసేట ఒకటుంది. అక్కడి వ్యక్తులు కొందరు, ఆ “పేరులోని 

కాలనీ’ అన్న విదేశీపదాన్ని మార్చటానికి ఒక చోటచేరారు; ఆ సమయానికి 

కొంబాయిలోనే ఉన్న పూజ్యూలై న మన సంఘస్థాపకులనుకూడా ఆ సభకు 
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ఆహ్వానించినారు. వారి అభిప్రాయాన్ని కోరినారు. దానికి వారు ముందు 

“హిందూ అన్న పదాన్ని మార్చోవలసి ఉంటుందన్నారు. అక్కడ చేరిన 

వారంతా ని్టాగరిష్షులెన హిందువులు కనుక ఈనూదన విని చకితులై నారు, 

“నిష్టగల హిందువులై ఉండికూడా మిరు “హిందూ' పదాన్ని వ్యతిరేకి స్తు 

న్నారే”అని డాక్టర్ బీ నడిగారు. “హిందూపదంపట్ల నాకెట్టి వ్యతి రేకత 

లేదు. స్వ దేశంలోనే హిందువులొక వలసను(కాలనీ) ఎర్చరుచుకొంటున్నార నే 

అర్థంవచ్చే ఈ పేరును నేను వ్యతిరేకి స్తున్నాను. హిందూస్టానంలో 
హిందువులకొక వలస ఊండటమేమిటి? ఇంగ్లీ షువారు హిందూస్టానంలో 

ఒకచోట నివాసమేర్చురుచుకొని “ిటిషు కాలనీ అనే పేరు? పెట్టారంచే 

అర్హంజంది. అలాగే మిరు ఇంగ గ ండువెళ్ళి అక్కడ మో నివాసి సానికి 

“హిందూ కాలనీ” అన్న "పేరు పెట్టారంటే అది సమంజనం. అంతేగాని 

ఇంగ్లండులో " (బిటిమ కాలనీ” సంయు క్తరాష్ట్రాలలో “అమెరికను కాలనీ 

హిందూడేశంలో “హిందూ కాలనీ” ఇవన్నీ ఆసందర్భాలు. ఇది మా మాతృ 

దేశం కాదనీ, బయటనుండి వచ్చి ఇచట వసతి ఏర్పోరుచుకొన్నాం అనె నా 

అంగీకరించండి, లేదా “హిందూ అన్న పదానై న్ననా మార్చండి” "అని 

అన్నారు వారు, అయితే స్వ దేళంలోనే ఒక “హిందూ కాలనీిని ఏర్పరచు 

కోవటంలోని అనౌచిత్యంగాని, అసందర్భంగాని, వారు గు ర్హించలేక 
పోయినారు. కాబి'కే ఇప్పటికీ ఆపేరు అట్లాగే ఉంది, 

దీన్నిబట్టి మన సంఘటన “రాష్ట్రీయ” పదాన్నే ఎందుకు 

స్వీకరించారో “హిందూ” పదాన్ని ఎందుకు వాడ లేదో గహించవచ్చు. మన 

దేశంలో “రాష్ట్రీయ” శబ్దానికి సహజమై న అర్థం “హిందు” అనే. కనుక 

“హిందూ” అన్నపదం 'వ్రత్యేకంగా ఉపయోగించనక్యర లేదు. “హిందూ” 

పదాన్నివాడితే, దానిఅర్థం, ఈ దేశంలోని అసంఖ్యాక జాతులలో మనదికూడ 

ఒకజాతి, అని మనల్నిమనం పరిగణించుకొంటున్నామని అర్ధం. అంపే 

ఈ దేశ రాష్ట్రేయలుగా మనకున్న సహజ అ స్త్రీత్వాన్ని మనం గుర్తించటం 
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లేదని అర్థం అని డాక్ట ర్జీ అనేవారు. “రాష్ట్రం అంటే ఏమిటే ? అన్న 

విషయంపప్ర మనదేశంలో చాలా పొరపాటు అభి పాయాలున్నాయనేది 

మాతం నిజం. బొంబాయి ఉదంతం దానికొక నిదర్శనం, 

ఆంగ్లేయుల నాటకం 

ఇట్టి పొరపాటు అభ్మిపాయం ఏవిధంగా ఏర్పడింది ? వేయిసంవత్స 

రాలుగా మనదేశంపై అనేక విదేశీ ఆక్రమణలు జరిగాయి. ముందుగా 
దండె త్తివచ్చిన (గీకులను, శకులను, హూణులను, ఓడించి తరిమివేశాం. 

ఇక్కడ మిగిలిపోయినవారంతా హిందూనమాజంలో లీనమై పోయారు. 

కానీ గత వది పన్నెండు శతాబ్దాలలో దండె త్తివచ్చినవారిని మాతం 

తరిమివేయలేకపోయాం. వారిని లీనం చేసుకోవటంకూడా అసాధ్యమయింది. 
వారొక (పత్యేకవర్శంగా ఇచ్చట అ_స్పిత్వమేకృరుచుకొని, విదేశీయలుగానే 

దేశాన్ని పరిపాలించారు. చివరివరిపాలకులై న ఆంగ్లే యలు అనేకవేలమైళ్ళ 
దూరాన ఊండి "ఇచట తమ (ప్రభుత్వం కొనసాగించినారు. వారు లౌక్యం 
తెలిసినవారు. కనుకనే స్వాతం త్ర్యంకోనం పోరాడాలనే శక్తినీ, ఊత్సాహాన్నీ 
ప్రజల్లో కలిగించే విశ్వాసాలను వారిమనస్సులనుండి తొలగించటం ద్వారా 
మాత్రమే, తమ సువిశాల సామాజ్యాన్ని ఇచ్చట నిలుపుకోగలమని వారు 
తెలుసుకొన్నారు. మరి, (ప్రజల్లో ఉన్నట్టి విశ్వానమెట్టి ది ? 

ఈదేశంలో (పతిఒక్కడు తన మాతృభూమిని ఆరాధినాడు, 

తాత్కాలికంగా సమై క్యం భంగమై నప్పటికీ, ఇచటి (ప్రజలు ఒకపరిపూర్ణమై న 
సుసంఘటిత సమాజంగా ఉన్నారు. తీవ్రమైన ఆత్మాభిమానము, స్వాతంత్ర్య 
పిపాస, తమ సంస్కృతీ పరంపర లపట్ల (్రర్ధాభక్తులు, వారిర కంలో 

ఊన్నాయి. అటువంటి అజేయమైన జొతీయభావం తమ సామాన్యానికి 
ముష్పుతె స్తు స్తుందని గుర్హించి మాతృభూమివట్ల, ధర్యం, పరంపరలవ 

నలోఊన్న విశ్వాసాన్ని నాళనంచే సేందుకు (బిటిష్ వారు ఒక క్రమబద్దమైన 
యోజన చేసినారు. 
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ప్రముఖ విప్పవవీరుడు లాలాహరదయాళ్ చెప్పిన ఉదంతం 

ఒకటున్నది. దక్షిణ దేశంలో ఒకఆంగ్లేయ ఉన్నతాధికారి ఊండేవాడు. అతనికి 

సహాయకుడు స్థానికుడు-బహుళః ఒక నాయుడు; బం; (టోతు (బ్రాహ్మణుడు, 

ఒకనాడు ఆ "అంగ్ల అధికారి వీధిలో పోతున్నాడు. సేవకుడు వెనుక 

నడు స్తున్నాడు. అతనికి సహాయకాధికారి ఎదురుపడ్డాడు. అధికారులిద్దరు 

పరస్పరం అభినందించుకొని కరచాలనం చేసుకొన్నారు, కాని ఆ సేవకుజ్డి 

చూడ్డంతోనే, ఆ సహాయకోద్యోగి తన తలప్రాగతీసి, వంగి, అతనిపాదాలు 

స్పృశించాడు. ఆంగ్లేయ డాశ్చర్యపోయాడు, “నీకన్న ఉన్నతాధికారినై నా 

నిటారుగా నిలచి కరచాలనం మా(త్రమే చేశావు. కొని నా బం,టోతు పాదాలకు, 

అందునా నడివీధిలో |మొక్కు_తావేమిటి * అని కుతూహలంగా ఆడిగాడు, 

అప్పుడా సహాయకోద్యోగి “మీరు అధికారే ఐనప్పటికీ, మీరుమేచ్చులు; 

సేవకుడే కావచ్చు; అయినా శతాబ్దాల తరబడి మాదేశంలో ఎంతో గౌరవంగా 

చూడబడే కులానికి చెందినవాడు ఆయన. ఆయనకు మోకరిల్ల టం నావిధ్యు క్ర 

ధర్మం అని సమాధానం చెప్పినాడు. ఆ ఆంగ్రేయడు ఈ ఉదంకాన్ని 

వివరిస్తూ “బ్రాహ్మణుణ్ణి అట్టి గ్రానంనుండి తొలగించి, ఆన స్థానాన్ని ఆంగ్లేయ 

డాక్రమించలేకపోతే,-అంే, (బాహ్మణునికన్న గౌరవాన్ని గాని, అంతకంపే 

ఎక్కువ గౌరవాన్నిగాని, సంపాడించుకో లేకపో తే _ ఆంగ్లసా|మాజ్యం 

ఎక్కువకాలం ఇక్కడ కొనసాగలే"దని ఇంగ్లండులోని “ఇండియా ఆఫీసుకు 

వ్రాసిన జాబులు నేటికీ లభిస్తాయి, 

దీన్ని దృషిలో ఉంచుకుని ఆంగ్లేయడు ఒక [క్రమపద్దతిలో మనకు 
యట్ న్ థా 

శిక్షణఇవ్వడం (పారంభించాడు. ఇది ఒక దేళంకాదు, ఒక పెద్దఖండం- 

అనేది మొదటిపాఠం,. మనమొక సమాజంకాదు, రాష్ట్రంకాదు; ఇక్కడ 

తొలుతగా కొందరు ఆదిమవానులు జీవించేవారు; వారిని కొండల్లోకీ 

కోనల్లోకీ తరిమివేశారు; [దావిడు లనబడే మరియొక ఆదిమవాసులతెగగూడా 

ఇచట ఉండేది; ఆర్యులు, ఊ త్తరాదినుండి వచ్చి తమ ఆయథసంప ర్రిచేత 
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ఈ భూమిని జయించారు; ఇక్కడ వారందరినీ లొంగదీసుకొన్నారు = ఇట్లా 

నూరిపోసినారు. అంటే మనకొక మాతృభూమి అంటూలేదు. మనలో 

చాలామందిమి ఎక్కడినుండో ఇక్క.డకు వచ్చాం. కనుక ఆంగ్లే యలవలెనే 

మనమూ ఈ దేశానికి కొ త్తవారం, విదేశీయులం, మనకొక ధర్మం లేదు, 

తత్వశాస్త్రంలేదు, చెప్పుకోదగిన నీతినియమాలులేవు. మన గతమంతాగూడా 

గొఢాంధకారమే. ఆంగ్లేయులను భగవంతుడే ఇక్కడకు పంపినాడు, కనుక 

వారి పొదాల చెంగటజేర, మతం, సంస్కృతి, సువ్యవస్థిత సాంఘిక, 

రాజకీయ జీవనాలనుగురించిన తొలిపాఠాలను నేర్చుకోగలిగాం అనుకొన్నారు 

మనవారు, ఇదంతా ఆంగ్లే యలు మనకు ఇచ్చిన శిక్షణఫలితం. ఆంగ్ల విద్యా 

విధానాన్ని రూపొందించిన మెకాలేయొక్క సా్నామాజ్యవాదకుతం తాలు 

“మనకు, కోట్లాది పాలితులకు మధ్య దుబాసీలుగా ఉంటూ ర _క్షంలోనూూ, 

రంగులోనూ హిందువులే ఐనప్పటికీ అభిరుచులలో. అభి,పాయాలలో 

నె తికతలో, మేధాసంపత్రిలో ఆంగ్రేయలైపోయిన ఒక వర్గాన్ని సృష్టించడానికి 

మనమిప్పుడు యథాళ_క్రి కృషిచేయాలి” అనే మాటల్లో ప్రకటితమై నాయి, 

1836లో అతడు మళ్ళీ తన తండ్రికి లేఖ వ్రాస్తూ “ఆం గ్లవిద్య అభ్యసించిన 

హిందువెవ్వడూ, తన మతానికి నిష్టతో అంటిపెట్టుకొని ఊఉండలేడు........ 

మన విద్యావిధాన పథకాలు పారిన-కైతే నేటికి లీ] ఏళ్ళ తర్వాత బెంగాల్లోని 

కులీనవర్షాల్లో కనీనం ఒక్ష_ విగ్రహారాధకుడై నా మిగలడు” అని వ్రాసినాడు. 

ఏనుఃక్రీ స్తునుమించిన నిజమై న సంరక్షకుడులేడు; హిందూమతం కేవలం 

మూఢనమ్మకాలపుట్ట ; కై) సవమతం స్వీకరించకపోతే అందరూ శాశ్వత 

నరకానవడతారు-అంటూ కై) స్తవపాఠశాలల్లో పసిమనన్సులను మోసగించే 
వోధనలు నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. 

చరి[తకు వ[కభాష్యం 

పాఠశాల విద్యార్థులకు ఒకప్పుడు “టాంగిల్ ఉడ్ చేల్ఫొ'- అం'పే 

అయోమయం. అంధకారం అయిన యగం అని అర్హం-అనే చరిత్రపు స్పకం 
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పాఠ్యంగా ఉండేది. ఆ చీకటి యగంలో ఆర్యులు ప్రవేశించి పంజాబులో 
మొదట స్థిర పడినార ని, అక్కడ “మహాభారతం” జరిగిందనీ, తర్వాత వారు 

గంగా, యమునల దిశగా ముందుకు సాగిపోయి, చివరకు అయోధ్యలో 
స్థిర పడ్డార నీ ఆ “చరిత్రకారుడు వాసి, “మహాభారతకథి జరిగిన అనేక 

శ తాబ్దాలత ర్వాత రామాయణకథ జరిగిందని నిర్హ యించాడు. నే నొచరి రోకారుని 

మేధాసంవ త్రిని అభినందించాను. కొడుకు పుట్టి నపిదప తం డ్రిపుట్టేనాడని 

నిరూపించటానికి, నిజంగా, ఎంతో అసాధారణమైన |ప్రజ్ఞ కావాలి. ఆవిధంగా 

మన చరిత్ర [పారంభంలో “చీకటియగం'గాను, తర్వాత ముస్తిం, బ్రిటిష్ 

యుగాలుగాను విభజింపబడింది. ఈ విషయాలన్నీ మనకు బాల్యంనుండే 

నేర్చినారు. ఇవి విన్నతర్వాత, మనకొక జాతీయ జీవనంగాని, సాధించిన 
గొప్పతనంగాని లేనేలేవని మనవారు అనేకులు విశ్వసించటంలో అబ్బురం 
లేదు. 

ఆంగ్లేయలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాతకూడ, మన పాఠ్య [గ్రంధాల్లో 
ఈ దేశంలో ముస్తి ముబకు కె వ్? స్త సవులకు ఉన్నస్థానమే హిందువులకూ 

ఉంది అనే పొతోకొలపు విషసిద్ధాంతాన్ని చెపుతూ, మన చరితను, హిందూ 

యుగం, ముసి యుగం, ఆంగ్ల యుగం అనే మూడు భాగాలుగా 

విభజించారు. నీజానికి భారత దేశచరీ త్ర అంట ఒక సుదీర్ల హూందూయగం 

మాతమే. ఒక స్వుడది స్వతంత్రము, సముజ్ఞ శలమూ; * మరియొకప్పుడు 

జాతీయగారవాన్ని, స్వాతం క్యాన్ని కాపాడుకొనేందుకు విదేశీదురా క్రమణ 
కారులతో సంఘర్షణ. దేశచరి[తలోని కాలవిభజనను ఆ జాతీయల 

"పేపతోనె వ్యవహరి స్తారు. విదేశి దురా [క్రమణదార్హ పేర్లతో రాజవేషం 

ధరించిన నియంతల శఠతో వ్యవహరించరు ఆని మనవారు ఈనాటి! 
గు రించలెదు. 

అనాలే 

రూపొందుతున్న రాష్ట్రం 

పండితంమన్యుడై న హిందువు ఆంగ్లేయులవలలో చిక్కుకోవడం 
ఆశ్చర్యం కలించదు; వేషభాషల్లో ఆంగే యుల్ని అనుకరించాడు; తమ 



పూర్వికులన్నా వారి వారసత్వం అన్నా సిగ్గువడ నారంభించినాడు. ఆరోజుల్లో 

జరిగిన ఒక అద్భుత ఉదంతాన్ని (వముఖ హిందీ వారపత్రిక " ధర్మయుగ' 
కొన్నాళ్ళ [క్రితం (ప్రచురించింది. ఒక ఐరిష్ చొతీయుడు, ఒక స్కాట్ 

దేశీయడు, ఒక (ప్రముఖ హిందూనాయకుడు యూరప్లోని ఒక హోటల్లో 
బిసచేసినారు. అతిథుల పుస్తకంలో తమతమ జాతీయతలను సూచిస్తూ 
ముగురూ (వ్రాసారు, మొదటివాడు “నేను ఐర్హండులో పుట్టినందుకు 
గర్వ స్తున్నా”నని, రెండవవాడు “స్కాచ్ జాతీయడుగా జన్మించటం తన 
అదృష్టం' "అని (వొసినారు, కాని, హిందువుమా త్రం “గతంలో చేసికున్న 

పాపాల ఫలితంగా నేను హిందూ [బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించా”నని 

వాశాడు, 

ఇటీ వాతావరణంలో, ఆంగ్ల భాష అభ్యసించిన వారు మన గతజీవన 
మంతా అజ్జానపూర్హమని, అంతఃకలహాలతో నిండినదనీ, ఇచట మనం 

(కొత్త తగా ఒక్కరాష్ట్రంగా రూపొందాలనీ విశ్వసించటం సహజమే, 

ఆంగ్లే యలకు వ్యతి రేకంగా మనం జరిపిన స్వాతంత్ర్య సం[గ్రామంయొక్కు 
తొలీరోజుల్లో ఉన్నతస్తాయికి చెందిన అనేకమంది నాయకులు తమ 
ఉపన్యాసాల్లో మనది రూపొందుతూఉన్న జొతి అని చె ప్పేవారు. అంకే 
ఆనాటికి మనమంతా ఒకజాతిగా ఏర్పడలేదనేదే దాని అర్థం. మనం ఇంకా 
మూసలోనే ఉన్నామని, అచ్చునబోసి మన జాతీయజీవనానికి ఒక క్రొ త్ర త్ర 
రూపాన్ని, |క్రొ త్రతత్వాన్నీ ఇంకా ఇయ్యవలసి ఊందని ఇప్పటికీ నాయకులు 
చెపుతూనే ఉంటారు, 

ఈ దేశంలో నివసించేవారందరికీ విదేశీపాలన సమానవివ త్తు కనుక 
ఒకే ఆపద వీరందర్నీ ఒక నూతన రాష్ట్రంగా కూడగట్టి ందనే మరొక 
సిద్ధాంతం మన వారికి నచ్చింది. జాతీయత కనీసం నీజరూవంలోనై. నా 
పండి ఉంటేనే, సమానవివ త్తు దాన్ని పోషించగల దేమోగాని అది నూతనంగా 
కొత్రిని సృష్టించలేదు అన్నది విదితమే, ఒకజాతిని అదికేవలం ఉత్తేజపరచి 
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దాన్ని శక్తిమంతం చేయగల దేగాని పూ _ర్రీగా కొత్త జాతినిమాత్రం అది 

సృష్టించ లేదు. విదేశీ దురా[క్రమణదారులను నిలువరించి, ఎదురించే సంకల్ప 
బలంవల్త జనించే త్యాగభావాన్ని, సమె మె క్యభావాన్ని అదిజాతిలో చొప్పిస్తు సుంది, 
సమానవివ త్తు సిద్దాంతం అంపే, ఇంతే. అయినప్పటికీ పూ ర్తిగా క్ త తగెన 

రాష్ట్రీయతను సోధించేందుకు దీన్ని వాడుకోజూచారు. ల ధా 

“ప్రాదేశిక వాదం" అసంగతం 

ఇచట హిందువుల సర్వాంగసంపూర్షమై న (ప్రాచీనరాష్ట్రం ఉండనే 

ఉంది. అతిథులుగనో - యూదులు, పార్శ్మీలు; దురా|క్రమణకారులుగనో ల 

ముసి ంలు, కై 9 స్తవులు = ఇచట వివిధవర్తాలు నివసి స్తున్నాయి అని వారు 

విస్మరించారు. అట్టి విజాతీయ సమూహాలు సమానళ ్యతువుయొక్క పాలనలో 

ఒక దేశంలో నివసించినంక మాత్రాన వారందరూ ఆభూమికి సంతానం 

ఎట్లా కొగలరనే (పశ్న వారికి తట్ట లేదు. 

ఆరోజుల్లో, ఒకచోట జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ఒక 

పెద్దమనిషి ఈదేశంలో నివసించే ఎవరినై నాసరే మనం జాతీయుడుగానే 

భావించాలి అనీ నొకి,. వక్కాణించినాడు, “అయితే, ఎంతకాలం నివసి సె సి 

అని నేను అడిగినాను. “దానికి కాలపరిమితి లేద”ని అతను చెప్పినాడు, 

“ఒక్కరోజు నివసించినా చాలునా” అని నేనడిగితే “అవునిని అతడు 

బదులుచెప్పాడు. దానికి నేను “అయితే మనకు సర్వాజ్యం వచ్చేసిందని 
ఆనందించండి; మనమొక సా్యమాజ్యాన్నే జయించుకొన్నాము; స్వరాజ్యం 

కోసం కష్టపడనవసరంలేదు. ఎందుచేతనంటే, మో నిర్వచనం ప్రకారం 
(ప్రస్తుతం “ఇంగ్లండుకు (వ్రధానమం త్రియెన రామ్ సే మేక్తొనాల్త్ కొన్ని 

రోజులపాటు ఈచేశంలో ఉన్నాడు కాబట్టి, అతడు ఈ భూమికి జాతీయుడే 

కావాలి, కనుక ఇంగ్హండును పాలిస్తోంది మనమే” అని అన్నాను. ఈ 

“ధర్మనత సిద్ధాంతం' - అంట ప్రాదేశిక రాష్ట్రయతావాదం, ఈవిధ౦గొ 

అర్థంపర్థంలేని నిర్ణయాలకు దారితీ స్తుంది. 
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రాష్ట్రీయత అంటే మనవారికున్న భావనకు ఆధారంగా ఉన్న 
[పాొదేశిక రాష్ట్రీయత్వం, సమాన వివత్తు అనే సిద్దాంతాలు మనయొక్క 

నిజమైన హిందూరాష్ట్రయతకు భావాత్మకమై న డ్ “శేజమునీయక, మనం 

జరిపిన అనేక స్వాతం త్రో ద్యమాలను, కేవలం ఆంగ్లేయ వ్యతిరేకోద్య 

మాలుగా రూపొందించాయి. ఆంగ్ల వ్యతిరేకతయే దేశభక్తి, జాతీయ 
భావనలుగొ చెలామణి ఐంది. ఈ [పతి (క్రియాత్మక దృష్టి స్వాతం[త్యసమర 0౦ 

అంతటిపైన, దాని నాయకుల పై న, సామాన్య (ప్రజానీకం మై నగూడ 
వినాశకర [ప్రభావాలు కలిగించింది, 



) 

ey 

2, ఫలితాలు 

ఆంగ్ల పాలనకు వ్యతిరేకంగా, విజృంభించిన ఉద్యమాల్లో రెండు 

రకాలు ముఖ్యమైనవి. విప్తవకారులు స్వీకరించిన సాయధవిప్త వమార్గం రు ౧ గి 

మొదటిది. రెండవది భారతజాతీయ కాం[గెను నిర్వహించిన స్పబ్రినిరోధం, 
ఈ రెంటిపెన “ఆంగ వ్యతిరేకతి యొక్క (ప్రభావం ఎంతటిదో విడివిడిగా 

(ou ae) 

ఆలోచిద్దాం. 

దేశభక్తులు దేశ దోహులు అయ్యారు 

విప్ప వోద్యమ నాయకులు దేశవ్యా పంగా రహస్యసంఘటనలను 

ఆయుధాగారాలను, ఆత్మాహుతికి సర వసన్నద్దులెన చిచ్చర పిడుగుల్తాంటి 

దేశభ కులను సమకూర్చినారు. అయితేనేం ఎవడో ఒక దేశ ద్రోహి 

రహస్యాలను వెల్లడించి, ఎంతో జాగ త్రగా తయారుచేసిన పథకాలను 
గంగపాలు చేసేవాడు. ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించి, నెగ్గలేకపోయినవ్య క్రీ 
తాననుసరించిన ఆ పద్దతిలో విజయం సాధించిన వారెవరె నా ఉన్నారా అని 
నలుగడలా పరిశీలి స్తాడు. ఇది మానవ స్వభావం కాబట్టి విప్త్రవకారులందరూ 

విజయవంతమై న విప్పవోదాహరణ ఏదైనా ఊన్నదా అని వెదకినారు. 
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సావర్కర్, నుభాస్చందబోస్లు శివాజీని ఆదర్శంగా స్వీకరించి 
ఊ_తేజొన్ని పొందినట్లుగా నే, మన జాతీయజీవనాన్ని అవగాహనచేసికొన్న 
విప్తవవాదులు అట్టి వివ వో తేజాన్ని మనరేశంనుండే, మన చరి|తనుండే 
ఆశించినారు. దేశంనుండి అదృశ్యం అయ్యేముందు జరిగిన ఒక భేటీలో 
సుభాస్చంద్రబోను, ఛత్రపతి శివాజీ ఘనతనుగూర్చి గొప్పగా (వళంసించి 
ఆయన ఆదర్శాన్ని, మార్గాలను అనుసరించటం ద్వారానే స్వరాజ్యం 
సంపాదించుకోగలమని [పకటించినారు. 

కాని అట్టి భావాత్మకనిష్ష, దృఢవిశ్వా సం లేక ఆంగే గయలయెడ 

తీ వ్రవ్యతిరేకత మాత్రమే ఉన్న కొందరు విప్ప వవాదులు, తమ గతంలోకి 
తప్ప అన్నివై పులా చూపు సారిందినారు. 17లో “వజాపరిపాలని 
స్థాపించగలిగిన రష్యన్ విప్పవం, చాలామంది విప్ప వవీరులను ఆకరి రించింది. 
సామ్యవాదనిద్దాంతం పై పెనా, ఆ సిద్ధాంతపద్దతు లై పెనా మాత్రమే తధారపర్డ 
ఒక విప్త్లవం ఇక్కడ తీసుకురావాలని వారాశించారు. దాని వలితంగా, 
ఆ స్వాతం త్య భక్తులు సామ్యవాదానికీ, రష్యాచ్టై నాలకు భక్తుల 

పోయినాలు. మనదేశాన్ని మననుండి “విముక్తంచేసి' రష్యాచైై నాలకు 
కట్ట పెడుదామని నేడు పోరాడుతున్నారు. ఒకనాడు మాతృభూమికోనం 
బలి కాగోరినవారే, ఈవాడు దేశాన్ని రష్యావై చె నాలకు ఊప [గ్రహం చేసేందుకు 

(పాణాలనివ్వడానికి సిద్ధంగా ఊన్నారు. నాటి తీవన్వ దేళభ కులు నేడు 

తీవ్ర పరదేశభ కులు అయిపోయారు. ఎంతటి అథఃసతనమిది ! 

కాం(గెస్ వై ఫల్యం 

కాంగసు నిర్వహించిన రెండవవిధమై న ఉద్యమం, మరింత 

నాశనాన్ని తెచ్చి పెట్టి ౦ది. కొన్ని దళాద్దాలపాటుగా మన రాష్ట్రీయజీవనాన్ని 

పట్టీ పీడి స్తున్న అరిష్టాల్లో చాలాభాగం ఈ తరహా ఊద్యమంయొక్క_ [ప్రత్యక్ష 
ఫలితమే. 
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ఆంగ్ల స్మామాజ్యశ క్రి నెదుర్టోటానికి తమళ క్రి చాలదని కాం|గెను 

నాయకులు భావించినారు. ఆ లోటును పూరించుకోవడానికి ఇతర దేశా లేమె నా 

ఆదుకుంటాయేమోనని నలుగడల చూడసాగినారు. విస్ల వవాదులుకూడా ఇట్ట 

[ప్రయత్నం చేసినవారే. తమ [ప్రయోజనాలు నెరవేరగల వనుకొన్నప్పుడే 
విదేశీశ కులు బలహీనులతోనహకరిసాయి. కొందరు కాంగె నుఅగ నాయకులు 

ఆప్షన్ రాజు అమానుల్లాను ఆశ్రయించినారు. మనమినట ఊవ్వె త్తున ఆందోళన 

లేపిన సమయంలోనే అతడు మనదేశంపైకి దండెత్తివచ్చి ఆంగ్లేయలను 

తరిమివేయటానికి సహకరించాలనేది వారి పథకం. దానికి |పతిఫలంగా 

అంగ్లే యలస్థానంలో అతణ్ణి (ప్రభువుగా చేసికొంటామని వీరి వాగ్దానం! కొన్ 

కాలాంతకులై న ఆంగ్లేయులు దీన్ని పసిగట్టి నాయకులను నిర్భంధించి 

చాతుర్యంతో ఆప నిసానులోనే అమానుల్లాకు దిక్కు లేకుండా చేసినారు. 
యై ది గొ 

ఈ యత్నం విఫలంకొగానే, ఈ దేశవాసు లంధరినీ ఆంగ్ల యలకు 

వ్యతిరేకంగా కూడగబ్లా అనుకొన్నారు కాంగైెసు నాయకులు, అది 

తామూహించుకొనే జాతీయతకు అనుకూలంగాకూడా ఉంది, అయితే హిందూ 

సమాజం మాత్రమేకాక ఈదేశంలో యూదులు, చ స్పవులు, ముస్లి ములు 

అనే నాలుగుమతాలవారు నివసి సున్నారు. 
అణాల) 

హిందువుల విషయంలో ఎట్టి ఇబ్బందిలేదు, సహజంగా వారీదేశాన్ని 

తమ వవి|త్రమాతృభూమిగా (పేమిస్తారు. అతి |పాచీనకాలంనుంచి నారిచ్చట 

ఒక మహాసంస్క్భృతిని, పరంపరను నిర్మాణంచేశారు. దేశం అంతటా 

అన్నిరంగాలతోను ఆలోచనలు, ఆచరణలదృష్ట్యా చూ స్తే (ేష్టులెందరో 

ఈ సమాజంలో ప్పట్టినారు. కాబిస్తై ఆసేతుశీతనగం హిందువులకు పవిత్ర 

మయింది. ఈదేశం స్వతంత్రంగా ఉండాలి అని వారు కోరుకొంబారు, 

శాస్తాలుకూడా స్వాతం త్రేచ్భనే (వ్రబోధి స్తున్నాయి; స్వాతం త్ర్యభానన 

రక్తంలోనే రంగరించుకపోయింది. కనుకనే ఏనాడూ విదేశి ఆధిపత్యాన్ని 
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మనవారు అంగికరింద లేదు; దాస్యశృంఖలాలు (తెంచుకోవటానికి 

ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. కొంతకొంత విజయం పొందుతూనే ఉన్నారు. 

యూదులు, పార్మీలు, కై స్తవులు 

ఇక శరణార్లులె లె వచ్చిన యూదులు, పార్శీలసంగతి, యాదులసంఖ్య 

అతిస్వల్పం గనుక అంతగా లెక్కలోకి రాలేదు. సంఖ్యాబలంలో 

తక్కువై నప్పటికీ పార్మీలు చాలా మేధావులు, వరిశ్రమశీలురు, పురోభివృద్దిని 
సాధించినవారు. ఈదేశంపట్ల (పగాఢమై న (శుమను "పెంచుకున్నారు; [ప్రధాన 

(ప్రవాహమై న హీిందూజీవనంలో చాలావరకు మిళితమై హోయినారు; 

సా తం త్యానమరంలో ఆ (గేసరులయ్యారు. దాదాభాయి నౌరోజీ, ఫిరోజ్షా 

మెహతా, మేడమ్ కామా వంటివారు స్వాతం(త్య యోధులందరకుకూడా 
స్ఫూ ర్హికేం[దాలుగా రూపొందినారు. 

ఇక్, క) స్తవ సజ్జనుల విషయం. 1857 లో జరిగిన స్వాతం[త్య 

సంగ్రామ సమయంలో, కొందరు బిషప్పులు ఆంగ్ల [వభుత్వానికి సహకరిం 

చేందుకై. కొన్ని సై నికవటాలాలను సమోకరించినారు. నాటినుండి 

వారెల్ల ప్వుడూ ఆంగ్లేయుల పక్షాన్నే ఉంటూ వచ్చినారు; ఎంతయినా వారిదీ 

వారిదీ ఒకేమతం. ఆంగ్లే యులుకూడా కై) స్తవప్రచారకుల కార్యకలాపాలకు 

అనేకవిధాల నహకరిస్తూ ఉండేవారు. ఛోటానాగపూరు, నాగ |ప్రదేశముల 

వంటి విశాల అటవీ, పర్వత (ప్రాంతాలకు శై; స్తవ మత ప్రచారకులను 
పంపి, ఇతర మత (వచారకు -లెవ్వరూ అందు (వవేశించరాదని నిషేధించారు. 

స్థానిక క) స్ప్తవులక్కు కై3 స్తవ (ప్రచార సంస్థలకు, ఆంగ గ్గ ప్రభుత్వానికి 

వేరస్పర సహాయ సహకారాలు ఊండటంవల్త “సామాన్యంగా శె కె9 స్త సవులు 

స్వాతం[త్యసమరానికి దూరంగా ఉన్నారు. 

నాయకత్వానికి అగ్నిపరీక్ష 
ముసి ములు దురా[క్రమణకారులుగా (పవేశించినారు, తామువిచేతలమనీ 

పన్నెండువందల సంవత్సరాలపాటు (పభువులమనీ భావించుకొంటున్నారు. 
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అదే (పవృ త్రి తి"ఇంకా వారితో ఉంది. వారి వ్యతి రేకత కేవలం రాజకీయమె మైనది 

కాదని చరిత్ర చెప్పుతోంది. అదే నిజమైతే వారిని కొద్దికాలంలోనే కలుపు 

కొనేవాళ్ళం. మనం నమ్మిన [ప్రతిదాన్ని పూర్థిగా వ్యతి రేకించేటంత లోతుగా 

నాటుకుపోయింది వారి విద్వేషం. మనం దేవాలయాల్లో పూజలుచే సే 

వారు వాటిని అపవిత్రంచే స్తారు. మనం భజనలు చేసినా, రథోత్సవాలు 

జరిపినా వారికి కంపరమెత్తుతుంది. గోవును మనం పూజి స్తే, వారు భక్షిస్తారు, 

పవి త్రమాతృత్వానికి ప్రతీకంగా మనం శ్రీని ఆరాధి స్తే వారు బిలాత్కరిస్తారు, 

మతపరంగా, సాంస్కృతికంగా, సామాజికంగా, అన్నివిధాలా వారు మనకు 

పూర్తిగా వ్యతిరేకులు. ఆ విద్వేషం వారి నరనరాలకు పట్టింది. వారి సంఖ్య 

కూడ తక్కువగాదు. హిందువుల తర్వాత పెద్దజనాభా వారిదే. 

అట్టి ముస్తి ములను విద్వేష(ప్రవృ లత్తినుండి వెలికిలాగి, దేశభ కృుల 

కోవలోకి ఎట్లా చేర్చటమనే ెద్దప్రళ్ను మన నాయకుల కెదురయింది. 

దీనికి దేశభ కియతము, తర్కంనమ్మతమునై న పరిష్కారం ఒకటుంది, 

“మిత్రమా! పాతకాలపు మొగలాయి రాచరిక పురోజులు పోయాయి. ఇప్పుడిక 

మేమూ మిరు అన్నదమ్ముల్లా, జాతీయజీవనంలో భాగస్వాములుగా 

జీవించకతప్పదు. మీరూ మా జాతివారే; మా రకానికి చెందినవారే: కాని 

మొగలులు, తురుష్కులవంటి విదేశీతెగలు కత్తియుళపించి మిమ్మల్ని 

ముస్లి ములుగా మార్చారుః మిరు అట్టి దురాక్రమణకారులతో మానసికంగా 

ెనవేసికొని, వారి అడుగుజాడల్లో నడవాలని ఇంకా ఆలోచించటంలో అర్థం 

లేదు. అటువంటి వేర్పాటు ధోరణులను మరచిపోయి ఈ రాష్ట్రజీవనంలో లీనం 

కావాలి. ఈ గడ్డ మై పుట్టి న్య చేశ న స్వసంస్క తుల స్వేచ్చాగౌర వాలకొరక 

నిరంతరం పోరాడిన మహాపురుమలను గౌరవించి, వారిని అనుసరించండి” 

అని కుండపగలేసి చెప్పటమే అది. అట్లాచేసి ఉంకే సమస్య ఉండేదికాదు, 

ఇల్లి ఘటనలు (పపంచంలో ఎన్నో జరిగాయి. ఉదాహరణకు; ఒకప్పుడు 

నార్మనులు దురా కమణదారులుగా ఇంగ్ల ండులో ప్రవేశించారు, స్థానిక |ప్రజః 
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స్వాతంత్ర్యాన్ని సంరక్షంచుకునేందుకె వారిని (ప్రతిఘటించారు, కాల అరువాత 
టో వూ. 

కాలంలో, వాళూవీహూ ఏకమె తర్వాత వచ్చిన దురాక్రమణలనన్నిటినీ ఒకే 
రా ap) (samen 

సమె క్యజాతిగా ఎదిరించారు. ఈనాటికీ సమై క్యజీవనాన్ని కొనసాగి స్తున్నారు. 

ఆత్మ వినాశానికి అంకురార్పణ 

జగడాలమారి అయిన ముస్టి ముతో అతని _తాతము శ్రాతలు 

హిందువులేననీ, స్వాభిమానంగల వ్యక్తిగా అతడు మరల హిందూసమాజం 

లోకి రావాలనీ, మొగలాయిలనాటి ఉద్దతిని విడిచి పెట్టాలనీ, ఈ శతాబ్దపు 

యథార్గ స్థితిని అర్థంచేసుకుని, ఈజాతీయజీవన,వవాహంలో మిళితంకావాలనీ- 

ఇట్లా చెప్పాలంటే, సత్యంపట్ల విశ్వాసం, యథార్థ స్థితిగతులను ఎదుర్కో 

గలిగిన మొక్కవోని ధై ర్యం కావాలి. దురదృష్టవశాత్తు సత్య (ప్రియత్వం 

నిర్భయత్వం అనేరెండుగుణాలు నేటి పెద్దనాయోకులు చాలామందిలో లేనే లేవు, 

మహాత్తా గాంధీకి, కడిభుజమని ప్రసిద్దికెక్రిన మౌలానామహముదాలీకి 

సంబంధించిన (ప్రసీద ఉదాహరణ ఒకటుంది. ఆతడు నైషికుడై న ముస్టి ౦. 

1928 లో కాకినాడ కాంగెనుకు ఆతడు అధ్యక్షుడు. |(ప్రథ్యాతగాయకుడు 

దేశభ క్తుడునై న పండిత విష్ణు దిగంబర్ పలూస్కర్ ఆ సభలో జాతీయగీతం 

“వందేమాతరం” పాడటానికి ముందుకురాగానే “ఆ పాట పాడటానికి వీలే దు. 

అది మా మళభావనలకు విరుద్దం” అని మహమ్మదాలీ ఆయనను ఆటంక 

పరిచినాడు. కాని గుంచెనిబ్బరంగల పలూస్తర్ లొంగలేదు కేవలం ఆ పాట 

పాడేందుకే అచటకు వచ్చినాననీ, తనవని తాను చేసితీరుతాననీ చెప్పినాడు. 

వెంటనే మౌలానాగారు కోవంతో వేదికదిగి, జాతీయగీతం పాొడుతుంపే 

దూరంగా ఉండిపోయినారు! ఆ సమయంలో ఆచట ఎంతోమంది మహా 

మహులై న నాయకులు కూర్చొనిఊన్నారు. “సాయబుగారూ! ఇది మనజొతీయ 

గీతం; జాతీయ కాం,గెను ఆధ్యతులుమోరు. ఆ పాట పాడడానికి మీరు 

అభ్యంతరం చెప్పరాదు; దేశభక్తికి భంగకరమైన ఏ ఇతర ఆలోచనలకు 
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తావీయరాదు” అని ఆతనికి చెప్పగల గుండెలు ఏ ఒక్కరికీ లేకపోయాయి 

పెగా ముస్లి ముల మౌఢ్యాన్ని సంతృ _ప్రిపర చేందుకు “వందేమాతరం” 

గీతంలోనుంచి కొన్నిభాగాలు తీసివేసినారు, 

ముసి ముల మొండివై ఖరిని విసుద్ద జాతీయభావనతో ఎదుర్కొనాలనే 

వాంఛగాని, కనీసం అదే నరై నదనే దృఢవిశ్వాసంగాని మన నాయకులలో 

లేని కారణంగా ముస్టింబుజ్జగింపు బీజాలు నాటబడ్డాయి. నూతన 

జాతీయతా మృగతృష్షచెంట, హిందూముస్తిం సమైక్య మంతం పఠిస్తూ 

అల్ వ్యా అటో wt, 4 

పరువులు పెట్టి నారు. ఆ (ప్రయత్నానికి అడ్డుతగిలే (పతిదాన్ని (తోసి 

రాజనాలని అన్నారు. వేర్చాటుధోరణిని విడిచిపెట్టుమని ముసి ముకు చెప్పే 
రా 

ధై ర్యంలేక మననాయకులు మెతకవాడై న హిందువుకు ఉప దేశాన్ని వ్వడం 

మొదలు పెట్టినారు. మన జాతిని “హిందు” అనకూడదు; ముసి ములకు 
య. 

బాధకలుగవచ్చు; కాబట్టి పరంపరాగతమైన “హిందూస్తానం' అన్నషేరె శ 
ర థి శాఖని 

కూడదు-ఇది వారి మొదటి ఉపదేశం. ఆంగ్లేయలు సెటిన “ఇండియా 
లు 

అన్నపేరు స్వీకరించి, దానినిబటే “ఇండియన్ నేషన్” అన్నారు, హిందువు 
“ఇండియన్” కావాలని బోధించారు. 

బలిపశువుగా మారిన హిందువు 

మన నాయకుల ఉపదేశం అంతటితో ఆగలేదు. ముస్తి ములుచేసే 

దురంతాలనుసట్టి ంచుకో వద్దనీ, చచ్చుగా రొంగిపొమ్మనీ హిందువును కోరాట, 

ముస్లి ములు నాడు చేసింది, నేడు చేస్తోంది మరచిపొండి. ముస్టి ములకు కోపం 

తెప్పించేబ్ల యితే గుడిలో పూజచేసుకోవటం వీధుల్లోఊ రేగించటం మానుకోండి. 

భార్యాబిడ్డలను వారు ఎత్తుకపోతే చూస్తూఊరుకోండి. ప్రతిఘటించడం 

*“హింసి అవుతుంది అని చెప్పారు. ఆరోజుల్లో వాయవ్య సరిహద్దు 

(ప్రాంతంలో ఒక హిందూయువతిని ఒక ముస్తిము అపహరించినాడు, 

ఈ సమస్య ఆనాటి కేంద్రశాసనసభలో చర్చకు వచ్చింది. అక్కడ మన | 
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(ప్రముఖ నాయకులంతా ఉన్నారు. అప్పుడు ఒక ముస్తిం కాం(గెను 

నాయకుడులేచి “ఎన్ని చెప్పినా యవకులు యువకులే, యువతులు యవకతులే' 

అని తేలికగా కొట్టిపారేశాడు. అవమానకరమైన అట్టి వ్యాఖ్యానంపట్ల 

అక్కడకూర్చున్న ఏఒక్క హిందూనాయకుడు పెదవికదపలేదు. “అది 

నిజంగా ఏదో మగపిల్లలు, ఆడపిల్ల ల గొడవే ఐతే వ ముస్తింయవకులే ఎప్పుడూ 

పాందూయువతులను. ఎందుకు ఎ త్తుకుపోవాలి? హిందువులు ము స్టింబాలికల 

నందుకు అవహరింవరు?” అనేధె ర ధైర్యం ఎవ్వ రికీ లేకపోయింది. పైగా అతని 

వ్యాఖ్యను హాస్యో క్తి అనుకొన్నారు. 

హిందువుల మనస్సు గాయవర చేందుకు ముస్తి ములు ఆవులను 

చంపినపుడల్లా అది ముసి ముల మతహక్కు_ అని, మత సహనంగల మనకు 

ఎట్టి అభ్యంతరం ఉండరాదనీ చ శే బ్బువారు. ముస్లిం మత వికా వగొాలదృష్ట్యా- 

ఖరాన్లో గోహత్యను అనుమతిస్తూ ఒక్క_మామై టె నొ లేక పోయినప్పటికీ _ 

ఈ దేశంలో గోహత్యానిశే షెథధం జరుగదు అని, స్వరాజ్యం వచ్చిన వెంటనే, 

పండిత జవహర్లాల్ నె[హూ (వాతపూర్వకంగా హామీ ఇచ్చారు, 

అనాటి ఒక (ప్రముఖ హిందూనాయకుడు ఒక పెద్ద బహిరంగసభలో 

మాట్లాడుతూ “హిందూ, ముస్టిముల సమె కం లేని చే స్వరాజ్యం లేమ, 

దాన్ని సాధించడానికి చాలా చిన్న ఉపాయం; హిందువులు ముసిముతె పోతే 
రొ రు 

సరిపోతుంది” అని ప్రకటించాడు. అట్లాగే జరిగితే హిందువులు ఎవరూ 

మిగలరుకాబట్టి సాధించేది ముస్తిం సమె మె క్యమేగాని, “హిందూముసి ) సమైక్యం 

కాదని అయన గు ర్రించలేకపోయినాడు. 

హిందువుల్లో ఆత్మవిన్మృతి ఇంతవరకు కలించారు మన నేతలు. 
ల ౧ శ 

హిందువులు తమ ఉజ్జ్వలమైన చరిత్రను మరచిపోయెట్లు చేశారు. 

రాణా ప్రతాప్, శివాజీ, గురుగోవింద్ వంటి స్ఫూర్రిపదాతలను మరచిపోవటం 

నేర్చినారు. ఒకవేళ జ పికివ సే వారిని “దారితప్పిన దేశభ కులు” 
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అనుకోమన్నారు. “హిందూ ముస్తం సమైక్య” నినాదాని కనుగుణంగా చరి 4 

మార్చొరు అన్నదానికి చరి (తలో మచ్చుకైనా ఉదంతంలేదని ఒక ప్రముః యా 
విద్వాంసుడు వ్రాశాడు. మౌలికతలో ఇది ఐన్స్టీన్ పరిశోధనను మించి 
పోలేదా? ఇదంతా హిందూ ముస్తి 0 సమై క్యం సొధించటంకోనం, తద్వారా 

స్వరాజ్యంకోనం అన్నమాట ! అమాయకుడు, స్వాతంత్ర్య ప్రియడునై న 

హిందువు అవన్నీ నమ్మాడు, హిందూత్వాన్ని, తరతరాల ఆదర్శాలను 

పరంపరను, ఆకాంక్షలను అన్నిటినీ త్యజి మై సేనేగాని హిందూ ముస్టిం 

సమె మె క్యాన్ని సాధించలేమనీ, అది లేనిదే స్వరాజ్యం సిద్దించదనీ, నాయకులు 

చెప్పగా నమ్మి, తనవాటి నన్ని టినీ వదలివేసుకోవడానిక సిద్దమయ్యాడు, 
హిందూముస్తిం సఖ్యత లేని స్వరాజ్యం తనకక్క-ర లేద నేంతవర్కు వెళ్ళినా 

డొక ప్రముఖ నాయకుడు. 

సృషించారు. ఒక ఉదాహరణ : హిందువులను బలవంతంగా ఇసాంళో! 

మరోమాటలో చెప్పాలంటే హించువుకు చేవలేదు, తొనొక్కుడే 

అయితే స్వాతం త్యంకోసం పోరాడేశ కిచాలదు; ముసింర కం ఎక్కి సీన్లే 
సాన లం అజా అవాలి 

ఇవన్నీ కలుగుతాయి అని నమ్మించారు. (పాచీనము, అదమ్యము ఐన 

మన విశ్వానంయై దెబ్బతీయటానికి జాతికి ఊపిరివంటి ఆత్మవిశ్వాస 

స్వావలంబనలను నాశనంచేయడానికి మననాయకు లే ముందుకురావడం ఎంత 

సిగ్గుచేటు, ఎంతటి దౌర్భాగ్యం! 'హాందూ ముస్తిం సమె క్యంలేందే 
టి (ow) యెలా 

స్వరాజ్యం లేడని చెప్పి మన నాయకులు మన నమాజానికి “పెద్లద్రోహం 

చేసినారు. ఆవిధంగా ఒకమహ తరమెన [ప్రాచీననమాజంయొక్క ప్రాణాల్ని 
(ఆ అభ న 

నిలువునాతిసి దారుణమె న మహాపాతకానికి ఒడిగట్లినారు. శివాజీని |పళంసినూ 
దులా లు అనాలి 

(ప్రఖ్యాత చరిత్రకారుడు, జదునాథ సర్కార్ “అమృతాన్ని ఆస్వాదించినాడు 

హిందువు అన్నదాన్ని ఆయన బుజాపు పర్చినొడు ఆన్నారు. అట్టి 

ఛత్రపతి శివాజీని ప్రసవించిన జాతికి నపుంసకత్వాన్ని ఉనదేశించి 
వీర్యవంతమై న సమాజంయొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, స్వాభిమానాన్ని [తుంచి 
వేయడంకంటె విరోహం యావత్చవంచచరి త్రలోనూ మరొకటి దొరకడు. 
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విష ఫలితాలు 

1947 లో ముస్తి ముల చేతుల్లో హిందువులు ఓడిపోవటం దీనికి 
(వ్రత్యక్షఫలం. అయితే ఈ ముస్లి ములెవ్వరు? వారితో అత్యధిక సంథ్యాకులు 

కత్తికి భయవడిమయో లేక అధికార సంవదల వ్యామోహంచేతనో ఇస్తాంలోకి 
మారినవారే. అంటే న్వ దేశ, స్వధర్మాలను సంరక్షీంచుకోవాలనే ఆత్మ 

గౌరవంగాని, ఆత్మబలంగాని లేక ఒళ్లు కాచుకొనేందుకు శ తువులకొమ్ము 
కొచినట్లి కొందరు హిందువుల సంతానమే వారంతా. అలలు అలలుగా 

ది 
శో దురాక్రమణలను జరిపిన ముసిం దోపిడీముఠాలను, శతాబాలతరబడి 

ay ద ధైర్యంగా (ప్రతిఘటంచి పోరాడిన సాటిలేని వరా క్రమవంతులు, వీరులునై న 
పుణ్యపూర్వజుల సంతానమైన మనం ఇటువంటివారిచేతుల్లో పరాజయాన్ని 
అంగీకరించాం ! 

ఎంతటి అవమానకరమైన ఓటమి ఇది! దురొక్రమణదారులతో 
మనం సొగంచిన గత వేయినంవత్సరాల పోరాటకాలంలో, ఏ ప్రాంతం'పె నా 
వారి సర్వసత్తాక (ప్రభుత్వాన్ని ఏనాడూ మనంఅంగీకరించలేదు. ఈ దేశంలోని 
అధికభూభాగం పై తమ ఆధిపత్యం నెరపిన అకృరు, జొరంగ జేబుల 
పరిపొలనాకాలంలోకూడా రాణా (వతాప్, గురుగోవిందసింహ, ఛతపాల్, 
శివాజీ వంటివా రెవరో ఒకరు వారి. ఆధిపత్యాన్ని నవాలుచేసి తమ జాతీయ 
స్వాతంత్ర్యాన్ని న్థాపించుకొ నేందుకు (పయత్నించని రోజు ఒక్క_టికూడా 
లేదు. ఆంగ్లేయుల పాలనాకాలంలో గూడా స్ఫూర్తివదమై న అదే 
స్వాతం త్ర్యసమర సుపదాయం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనేఉండేది. 
ఐతే, మొట మొదటిసారిగా 1947లో వేయిసంవత్సరాల ఉజ పలస్వాతం త్య చు 

జ సమరాన్ని అయోగ్యపద్దతిలో ముగించాం; మాతృదేశంయొక్క విశాల 
భూభాగాలను అ దురాకమణదారులకు ఏకంగా అప్పగించాం. 

'హిందూముస్తిం సమై క్యం లేని దే న్వరాజ్యంలే'దనే ఆత్మహత్యా 
నినాదం [వచారం చేస్తూ మన నాయకులు హిందువుల ఆత్మ విశ్వా సభావనను 
నాశనం చేయడానికి చేసిన నిర్విరామక్ళషి విషఫలితమే ఇది. 
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పాపం పండింది 

ఈ విషయంలో మనవంటి నిర్భాగ్యులు (ప్రపంచంలో నేలేరు. ఇతర 
సమాజాల నాయకులు, తమ జాతుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలుగజేయడానికి 
దిగజారిపోతున్న చైతన్యాన్ని నిలబెట్టటానికి, శ|తువులనెదుర్కొని 
నప్పుడు వీరత్వము, విజిగీష నిలపటానికి తమ సాయళ క్తులా సర్వదా 

ప్రయత్నించారు. కాని ఇచటమాత్రం ఈ సమాజంలోని పౌరుషాన్ని 

దిగజా ర్చేందుకు [వ్రతిన బూనినారా - అని అనిపించే నాయకులు మనకు 

లభించినారు, ఎమె నప్పటికి ఇది మాతం చారితకంగా సంభవించిన 

హఠాత్సంఘటనమాత్రం కాదు, జొతీంం గౌర వస్వాతంత్రాలను అమ్ముకొని 
పన్నెండుశ తాద్దాలుగా తమవ్య_కిగత న్వార్గం, ద్వేషం, అహంకారాల 

సాధనకై చుట్టపక్కాల కు చ్రకలనే ఉ త్తరించడానికి పాతపగవారిళో 

చేతులు కలిపిన అనేక నీచపూర్వజుల (శేణికి ఈ నాయకులు అగేసరులు 

మాత్రమే. సమాజం చేసికొన్న అట్టి పాపానికి ఇట్టి నాయకత్వం మనకు 

(పొ ప్తించిందం'కే ఏమాతం ఆశ్చర్యంలేదు. 

అగ్నిలో ఆజ్యం 

అంతట భయంకరమె న మూల్యాన్ని చెలి ంచినవ్పటికీ, ఈ నాయకులు 
మిం ఈ యం 

తాము కలలుగనె *హాఐదూ ముసిం సమె కాన్ని సాధించగలిగినారా? లేదు, 
oe, మ 

ముస్తి ములను సంత్భ పిపరచటానికి మనవారు ప్రయత్నించినకొద్ది, వారిలోని 
౧౦ అజాత ౦ 

వేర్పాటు ధోరణి, దురాక్రమణ వాంఛలు తీ వమవుతూనేవచ్చాయి జాతీయ 

శ కులకు వ్యతిరేకంగా ఆంగే యులుకూడా వాటికి మరింత పదునెక్కించారు, 
| యం 

ఆ విధంగా ముసిములు అటు ఆంగేయులకు, ఇటు శాతీయనొదులకు 
oe) ౮0 

ఇద్దరికీ కావలసివచ్చారు. కనుకనే రోజురోజుకీ వారి గిరాకీ పెరిగిపోయింది. 

కాం[గెను కేవలం హిందూ సంసగా కనిపించకుండా ఉండటానికి 
థి . 

ముస్లి ములను చేర్చుకు నేందుకు నాయకులు ఎంతో తాప త్రయపడ్డారనీ 
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కాం[గెను మహాసభలలో పాల్గొనేందుకు దారిబ తాలిచ్చి, ఎన్నో 

సదుపాయాలు సమకూరుస్తామన్నప్పటిక చాలా కొద్దిమంది ముస్లి ములే 

సభలకు హాజరై నారనీ, నురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ [1887వ నంవత్సరములో తన 

దినచర్యలో (వాసికొన్నారు. 

స్వాతం |త్ర్య్యపోరాట సమయంలో నె[హూవండితుడు 

సొం త | ప్రాంతంలో ముస్తి ములను ఇటు (తిప్పుకొనే ఊఉ దేశ 
(ఉసి. 

జనసంప వర్క ఉద్యమాన్ని పెద్దగా (వారంభించినారు. కావ (వ౬ఫలంగా 

ఊఉ తర్యవదేశ్లో ముసింలీగు అనేకరెటు “పెరిగింది. చివరకు వేర్చాటు 
ఉర agp) రా 

జల ముస్తీ ంఉద్యమానికి పౌ (ప్రాంతమే నాయకత్వం వహించింది. 1] 

1917 నాటికే, కాం గెనుసంస్ల లక్నో ఒప్పందంలో ముగ్చి ములకు 

(పత్యేక నియోజక వర్షాలు ఉండాలని అంగీకరించింది. తరువాత 108! లో 

కమ్యూనల్ అవార్డు, ముసి సి ంజనసంఖ్య మొత్తం (ప్రజలలో 24 . ఉన్నప్పటికి 

కేంద శానననభలో వారికి 88 స్థానాలు కేటాయించింది. డీసికిరోడు 

జనాభాలెక్క_ల్లో హిందువులకన్న ముస్తి ములే అధికనంఖ్యలో ఉన్నట్లు 

చూవడానికి అంకెలను తారుమారుచేసిన బెంగాల్, వంజాబు ప్రాంతాల్లో 

ముస్తి ములకు చట్ట రీత్యా ఆధిక్యం కల్పించారు; అంతేకాక, హెచ్పచే వాయె 
బడిన జనాభానుబట్టి రావలసినదానికంటపెకూడా చాలా ఎకు ఎవ నాదాలు 

లీ 

(పత్యేకించారు. ముసి ములు అల్బపంభ్యాకులుగా ఊన్న. ప్రాంతాల్లో వారికి 
ane) * 

అదనపువిలువ(వెయిసేజ్ ) కల్పించారు. అట్లాచేయ డంవల జనసంఖ్యనుబట్టి 

రావలసినవాటికం కు బాగా ఎక్కు. వన్ధానాలు వారికి అభించామి. అయినా వారీ 

కోరికలు ఇంకా పెరుగుతూనే వచ్చాయి. 1946 తో రాక్కాలిక కేంది 

మం త్రివర్షం ఏక్చడినపుడు ముస్తి ములకు “అ న! హిందువులతో 

సమానస్థాయి కల్పించి హిందువులలో చీ లు తెచ్చిపెటినారు. చివరకు 

వారి గిరాకీ ఎంతగా _ పెరిగిందంటే, రెండు పెద భూథాగాలపై 
gn 
al 



భౌమాధికారం సంపొదించి మిగిలిన డేశాన్నికూడా కబళించడాని! 

పథకాలు వేసికోవటమేకాక ఇక్కడ వటిపమెన వంచమాంగదోళంగా 
ఇటీ 

ర లి 

వనిచేయటానికి తగినంత సంఖ్యతో వారు నిలిచిపోగలిగారు, 

వీగిహోయిన నినాదం 

ఆంగేయల నిష్క్రమణ, స్వరాజ్యావతరణ, 
చ 

_వీటితోబాటు జరిగిన దేశవిభజన, “హిందు ముసిం 
(3p) 

సమె క్యంలేని దే న్వరాజ్యంలేదు” అన్నని వొదొం వట్ ఆఅబడం ని బుజువృ 
మ ను 

పరచాయి. నిజానికి హిందూ ముసిం నంబంధాలు, 1948 _ 1947 
(oe) 

సంవత్సరాలలో ఉఊన్నంతకటువుగా మరెన్న డూ లేవు. లక్షలాది కుటుంబాలను 

వారి తాతలనాటి గృహాలనుండి తరిమివెళారు. [పతి |ప్రాంతంకోను 
పుశేరుల. పొరినాయి. (పొణ, మాన నషాలతో, మారణహోయాలతో 

నీ (కథ 

కోట కొలది అమాయిక మొగవుల ముఖాలు మానమయ్యోయి తరతరాలుగా హొ 
ళ్ 

ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉంటున్న సామాన్య సాంఘిక సహ జీవనంకూడ 
ల సమయంలో భగ్నుయై పోయింది. ఆంగేయులు మనదేశం విడిగిపెటి 

ర టె 
అన్ని గ WE లగ టీ లా చో పోయిన నమయం, సరిగా ఇదే, “*పాంచూ మునిం సమె క్యోంచెనిదె 

a భా జలాలను 

స్వరాజ్యంలవనిొ |పకటంచిన నాటి నాయకుల ముక్క. “చూద్భషిని, 

[వతి కియాత్మకము, వికృత ముచే న జాతీయ భావసయుక |. 
(ఉనా 

5 ల జో అల కల అల్ శ భో x విషభలితాలను, ఆంగ యులు నిష 9మించిక తర్వాతకూడా అనుభవిస్తూనే 
ళా 

ఉన్నాం. ఆదిలో అడుగు కొంచెం 'పెక్ళకు వేసినా, నడుస్తు నూక 

న్ా న్ చ bm ప్ల ఇ గమ్యానికి దూరంఅయిపోలాం అన్న ది అంవరికీతెలినిం చే. అంతేగాక ఒక 

జల్ న శ "| అల న అల్లో ల 

తవ్పుచ స, తరువాతకూడ దాన్ని పటుక ైళ్యాదిదా ా స్తూడు మానవుడు, 
ఊపే లు 
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ఆతను తోవను విడిచిపెటుమని ఎవరెనా సలహాోయిసే ఆతడు 
of ఈ టబ క ల్ 

రెచ్చిపోయి. మరింత మొండిగా దాన్నే అంటిపెట్లుకొని ఉంటాడు. తవ్బు 
(we) 

చేయటం మ ానవనై_ జమే; కాని మోరమైన తప్పిదమని బుజువై నదాన్ని 

పట్టుకు; వేలాడటం మాత్రం అమానుషం. అది వసలక్షణమేకాని మానవ 

లక్షఎంగాదు. తన తవ్బు ఒప్పుకొని సవినయంగా దాన్ని సరిదిద్దుకొని అట్ట 

తవ్వును మరెన్నడూ చేయనని దృఢసంకల్పం చేసుకోవడం ఆలోచనావరుడైన 

మానవుని లక్షణం. కాని దురదృష్టవశాత్తు గతంలో ఎన్నడూ కనీవినీ 

ఎరుగనంతటి దారుణమైన మాతృ దేశ విభజనకు, దాని వరిణామంగా 

నిత్యమూ పెరుగుతున్న (ప్రమాదాలకు, రెండున్నర కోట్లమంది నిలువనీడ 

లేక అవమానాలపాలై అంతులేని అష్షకష్టాలకు గురికావడానికి దారితీసిన 

తమ |పొడేశిక జాతీయవాదాన్ని మాతం మార్చుకొనేందుకు, నరిచేను 

కొనేందుకు నున నాయకులు సిద్దంగా లేరు, 

6 అవలంబించిన అనహజము, దోనభూయిష్టమునై న (పొదేళిక 

జాతీయభావనకు తగిన ఫలితాన్నే అనుభవించినాం; ఈనాటికీ అనుభవిస్తూనే 

ఉన్నాం. అంతకన్న మంచిఫలితం లభి న్తుందనే ఆశకూడ లేదు. |పాదేశళిక 

జాతీయతావాదం పూర్తిగా జాతిని నిర్వీం సరశ్రం చేసివేసింది. జీవశ క్షి లేని 

చేహంనుండి అంతకన్న ఎక్కువగా ఏమాళించగలం ? 

ఒకసారి ఒక కళాశాలలో జంతుశొ స్ర విద్యార్థులు తమ వృద్ధ 

ఆచార్యుజ్హి ఆటలుపట్టిర్తామని ఒక పథకం: వేశారు. వారొక నీటి కీటకం 

“వాటర్ _బగ్) కొట్ట పీశ్చే, మరొకడాతి కీటకంయొ క్రకాళ్లు దానికతికించినారు. 

వాన్ని ఆయనవద్దకు తీసుకుపోయి “ఆర్యా! ఇదేమిటో నిర యించుకో 

చేకుండా ఉన్నాం. ఎజొతి కీటకం?” అని ఆశ్చర్యన్వరంలో అడిగినారు. 

౩ ప్రొఫెసర్ దాన్ని సూక్ష్మదర్శినిలో పరిశీలించి గంభీరంగా ముఖం పెట్టి 

“ఇదేమిటి! ఇంతటి సామాన్యమైన కీటకాన్ని గుర్తించలేకపోయినారా ? 
ఈ కీటకం పేరు “బూటకం”. (హంబగ్) అన్నారు. 
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ఇల్లి “బూటకంి జాతీయతకు జీవంపోయాలని (పయత్నం జరిగింది, 

ఏనుగు మొండెముకు ఎద్దుకాళ్ళు, కోతితల తగిలించి క్రొత్త జంతువును 

సృష్టించాలని యత్నించినట్లుంది, దానివల్ల జుగుప్సాకరమైన కంకాళం 

మాతమే ఏర్పడుతుంది; వైతన్యం మాతం పొందలేదు. ఒకవేళ దానిలో 

ఏదో ఒకచై తన్యంకనబడిందం కే అదికేవలం (కుళ్ళిపోతున్న _ కశేబరంలో 
చేరిన సూక్ష్మ క్రిముల సంచలనమే తప్ప మరేమికాదు. అవినీతి, విచ్చిన్నతల 
విఘటన క్రిములు, జాతిని పీల్చి పిప్పిేచ్చేయటం మనం చూ స్తున్నాం. సహజ 

సిద్దమై న సజీవ జాతీయభావన విడిచిపెట్టి అసహజము, అశాస్త్రీయము 

జీవ రహితము ఐన ప్రాదేశిక జాతీయవాదమనే సంకర సిద్దాంతాన్ని పట్టుకొని 

(పొకులాడినందువల్ల వచ్చిన ఫలితం ఇది. 

కాబట్టి, ఒకజాతిగా మళ్ళీ పై కిరావాలంకేు : పూర్తిగా అసత్యము 

వినాశకరము అని స్వానుభవంలో నిరూపితమైన కొ త్తరకపు కృత్రిమ 

జాతీయవాదాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా చేసిన తొలితప్పిదాన్ని మనం 

సరిచేసుకోవాలి, స్వార్హపరుల వష్మపచారాలకు మనం మోసపోరాదు. 

మానవులంతా సోదరులనే గొప్పత _త్త్వజ్ఞానం, విశాలభావం, ఇత్యాదులు 

కలిగిన మనవంటి హిందువులు “హిందూరాష్ట్రీయత "వంటి “మతత త్వపూరిత' 

“మధ్యయుగి “(ప్రతి(క్రియాత్మ' భావనచే కుచించుకుపోరాదని వారుచే స్తున్న 

(పచారాలవలన ఇప్పటికే తగినంతగా మోసపోయినాము. వారి కుతం (తాన్ని 

మనం సరిగా అర్థ ంచేనుకోవాలి. భారతదేశంతో హిందువులే జాతీయ 

నమాజమనే ఆతి [పాచీనసత్యాన్ని మనం గు ర్రించాలి. పూజ్యులై న మన 

సంఘస్థాపకులు సంఘం పేరులో “రాష్ట్రీయ” అన్నపదాన్ని నిర్ణయించటం 

ద్వారా ఇదే సత్యాన్ని సుస్పష్టంగా (ప్రకటించారు. మనం మళ్ళీ మన 

వాస్తవిక నంపూర్ణ స్వరూపంతో లేచి నిలబడి భారతదేశంలోని హిందూ 

జాతీయజీవనాన్ని వ్వైభవ(పతిష్టల శిఖరాగ్రానికి చేర్చాలి. అతి |పారీన 

కాలంనుండి అది మన జాతికీ జన్మ సిద్ధమైన అధికారం. 

1 

| 
/ 
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ఊఈరనాడు దేశంలో ఒక విచిత్ర పరిస్టితిఊంది,. సత్యము, భావాత్మక ము 

నె న హిందూరాష్ట్రయతను మతత త్వం, వతి కియాత్మకం, సంకుచితం అని 

దూషిస్తూ, అశాస్రీయము,  [పతి[కియాత్మకము, (పమాదకరమునై న 

ప్రాదేశికరాస్ట్రవాదాన్ని మళతనిర పేక్షం (సెక్యూలర్ ). [వగతిశీలం, విశాల 

దృక్పథయుతం అని ఆకాశాని కె _తేస్తున్నారు. రాజకీయ దుమారం 

మాట అటుంచండి, “మతనిరే క కవాదులి కు అంతరాంతరాల్లో మనతో 

భేదం ఉన్నదా? 

మనసా అంతా అంగీకరిస్తారు, కానీ... 

ఈనాడు దేశంలోని గొప్పమేధావులు మన తత్త్వశాస్త్రం, కళలు 

మొదలై నవాటిని “ఇండియన్ ఫిలానఫీ” అని “ఇండియన్ ఆరు" అని 

(పశ ంసిస్తూంటారు. “భారతీయ తత్వ్వశాస్రం' అత్యున్నత స్థాయి 

ఉపనిషత్తులలో కనిపి స్తుంది, “భారతీయ సాహిత్యరంగం లో మణిపూన 

వంటివాడు “కాళిదాను' అని పలుకుతుంటారుం భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని 

సందర్శించగలగటం, అన్నినం|పదాయాలను. మతాలను గౌరవించటం 
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మానవజాతికి “భార తీయమేధి ప్రసాదించిన అమూల్యమెన కానుక అని 

వారు ఘోషిస్తారు. అయిలే ఇట్లి (ప్రకటనల నిజమైన అర్హమేమిటి? 
యల థి 

వాటన్నిటిలోను “హిందూ” కాకుండ “ఇండియన్” ఐన దేమన్నాఉందా? 

ఒకసారి ఒక ప్రముఖ నాయకుడు “హిండూరాష్ట్రం” ఇత్యాదిగా 

మీరు చెప్పేవాటన్నిటికి మాకెట్టి అభ్యంతరం లేదనుకోండి అయినా 
“హిందూ” వదం ఈ రోజుల్లో ఇబ్బంది కలిగించేదిగా ఉన్నది కాబట్టి 

ఆమాటకు బదులు “భారతీయ” పదాన్ని మిరెందుకు తెలివిగా ఉవ 

యోగించరాదు ఆని సూచించారు. అంతేగాక ఆయన “న్మబూయాత్ సత్య 

మ,పియ ' (అపియమైన నిజమును పలుకరాదు ) అనే ప్రసిద్ద 

నున్మతో 8 కిగూడా ఊదాహరించినారు, నిజాన్ని కప్పిపుచ్చటానికి ఎంత 

డొంకతిరుగుడు! పై సంన్కృతవాక్యానికి అసలర్హం నేరేజంది. కటువై న 

నిజాన్ని కప్పిపుచ్చుమనికాదు దాని భావన. అట్లా? సే అనక్యాన్ని 

సమ్మతించడ మే జొతుంది. నిజం చెప్పితీరాలి, ఆయితే ఆ చెప్పేది తియ్యగా 

చెప్పాలి. మనభావాలు సరిగ్గా, నిర్దుష్టంగా “హిందూ” వదంలోనే వ్య _్రమవు 

తాయి. “భార తీయి అన్న వడంకూడా వ్యక్తం చేయవలసిన భావన అదే 

ఐనప్పటికీ, మన నాయకులు ఆ పదాన్ని (పయోగించినతీరు భమకల్లించి 

పెడదారి పట్టి స్తుంది. కనుకనే ఎవర్నో తృప్టివరచటానికో, ఒకరిమెప్పు 

స్రొందటానికో న సత్యాన్ని చులకన చేయరాదని మనం నిర్హయించుకొ న్నాం, 

దోస ర్యాన్ని [ప్రచారం చేయటంలో ఒకరిని దూషించేస్టితికి ఎన్న డూదిగజారం, 

కుద్దము, భావాత్మకము ఐన మన జాతీయజీవనాన్ని ఆధారం చేసుకొని 

దాని “వెలుగుల్ రోనే మన జాతీయ న సమనస్యలనన్నిటినీ వరిశీలి స్తాం. 

కొందరు ఇంతటి వివరంగా చెప్పకపోవచ్చుగాని, “హిందూ 

రాష్ట్రయళ" అనే సత్యంయొక్క ప్రభావం అందరి మనస్సులపెన ఉంది, 

సోమనాథ దేవాలయపునరుద్దరణ తర్వాత (పారంభోత్సవానికి అనేక 
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మహానాయకులు, విద్వాంనులు వెళ్ళారు. వారిలో మన (ప్రథమ రాష్ట్రపతి 

చిరస్మరణీయ లై న డాక్టర్ రాజేంద (ప్రసాదుకూడా ఉన్నారు. అక్కడ్ వారి 

ఉవన్యోససార మేమిటి ' గౌ సోమనాథ దేవాలయ పునర్నిర్మాణం ద్వారా 

పన్నెండువందల సంవత్సరాల దాస్యక ళంకొన్ని కడిగి వేసుకొంటున్నాం. 

అని అన్నారు వారు. ఎంతటి సత్యాన్ని (వకటి స్తున్న దావాక్యం : |! ఆమాట 

అంటున్నప్పుడు మనలను అంతకాలం బానిసత గంలో అణగర్దొ కి న దెవరని 

వారిభావం ? ఆ సోమనాథ దేవాలయాన్ని భగ్నం చేసిందెవరు? 7 ముస్తి ములే 

భగ్నంచేసినారన్న మాట సుస్పష్టం, సోమనాథ దేవాలయం ఎవరి గౌరోవానికీ, 

భక్తి కి పాత్రం? హిందువుల కేనని కూడా సునృష్టమే. హిందువుల 

జ్యోతిర్లింగాల్లో అది ఒకటి. ఆ దేవాలయాన్ని భగ్నం చేయటం 

హిందూజాతి ప్రతిష్షకు అవమానం. దాన్ని పునర్నిర్మించటంద్వారా పోయిన 

గౌరవాన్ని పునః (ప్రతిషించుకొన్నాం, తద్వారా వి దేశీదురా[కమణయొక్క_ 

-అంకే ముష౦ దురాక్రమణ - అవశేషాలను తొలగించుకొన్నాం. అనాది 

కాలంనుండి ఈదేశంలో హిందువు నివసి స్తున్నాడని, అతని మనుగడయే 

ఇచట జాతీయజీవనమని, అతని ఆరాధ్య వ స్తువులను పునరుద్దరించటం 

ద్వారా మాత్రమే ఈ దేశంపై జరిగిన విదేశీ దుర్మ్శాకమణల కళంకాలు 

చెరిపి వేయబడతాయని_ఇంతటి భావనను వారు స్పష్టంగా ఆ ఒక్కవాక్యంలో 

వ్యక్తం చేసినారు, 

కాబట్టీ “విశాలదృష్టి' అని చెప్పేవారికిగూడా మనవిశ్వాసాలే 

ఉన్నప్పటికీ, వారు వాటిని సూటిగా (ప్రకటించరన్నమాట, వారిదంతా 

డొంకతిరుగుడు వ్యవహారం. అయినా చివరకుమా[తం వారుకూడా 

హిందూరాషము అనే సత్యాన్నే అంగీకరిసారు. ఈ దేశంలోని 
లు అనాటి 

హెందవేతరుల _ తమ మనస్సులలో (ప్రముఖంగా మెదిలే ముస్లి ముల- 

మన_స్తత్త _త్వ్వంపల్ల కూడా మన నిర్ణ యానికే వస్తారు. 

ఒకసారి ఒక క వ్రమం కాం[గెను కార్యక ర “ఈ దేశంలో నాలుగు 
పొకీప్తానేమై నా మనపై దుర్మార్గం చే ప్రే వీరందరూ 

క కా 
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వారితో చేతులుకలిపే అవకాశముంది. కాబట్టి ఇది హిందూరాష్ట్రమని 

సూటిగా చెప్పలేము”అని నాతో అన్నాడు. “అయితే హిందూముస్తిం భాయి 

భాయి అనే మో నినాదం ఏమై నట్లు ? ఈ నినాదాలన్నీ నిజమైన నమ్మిక 

నుండిగాక, ముస్లి ములవట్ల భయంవల్ల పుట్టి నవని ఇవ్వుడు మిరు చెప్పే 

మాటలనుబట్లి స్పష్టమౌతోంది” అని నేనన్నాను, అది సత్యంకాబట్టి 

అతడిం కేమి మాట్లాడ లేక పోయినాడు, మకళతనిర పేక్షులమని, విశాలదృష్టి 

కలవారమని చెప్పుకొనేవారి మనస్సుల్లో ఉన్న ఈ భావమే ““ముస్రి ములను 

కించపరచి, వారిని మనకు శత్రువులను చేసేటువంటి “హిందూ పదాన్ని 

మనం వాడవద్దు” అని వారనటానికి కారణం. వారు కోరుకొనేదేమంపే 

శతుత్వమై తే ఉందిగాని మనపట్ర వాళ్ళు శత్రువులుగా వ్యవహరించకుండా 

ఉండేందుకుగాను వాళ్ళను సంతుష్టిపరచాలి అని. 

నీత్రివదమైన కథ 

మహాభారతంలో ఒక చక్కని కథ ఉంది. ఒకప్పుడు పాండవులు 

తమ తల్లిని వెంటనిడుకుని, మారువేషాలతో తిరుగుతూ, ఏకచ క్రప్పరమనే 

ఊరికి చేరుకున్నారు. ఆ నగరం బకుడనే భయంకరరాక్షసుని ఆధీనంలో 

ఉందని వారికి తెలిసింది. వాడొకసారి ఆ నగరాన్నంతనూ నాశనం 

చేయబోతుంటేు, ఆ నగర (పజలు “మమ్మల్నందరిని ఒకేసారిగా చంపవద్దు. 

నీ వీ ఉఊపకారంచే స్తే, (పతిరోజూ ఒక బండినిండా అన్నం, ఇతర 

తినుబండారాలతోబాటు, ఆ బండికి కట్టిన రెండుదున్న పోతులు, తోలుకు వచ్చే 

మనిషి ౬ ఇవన్నీకూడా నీకు ఆహారంగా మేం పంపుతాం” అని వాడితో 

ఒప్పందం చేసికొన్నారుం 

తర్వాత కథ చాలా ముచ్చటగాను, నీతిటోధకంగానూ ఉంటుంది. 

తనకొడుకులై దుగురిలో ఒకణ్ణ్లివంపి, రాక్షసుడిపీడ విరగడయ్యేట్లు చేసానని 

కుంతి [పజలకు అభయమిచ్చింది. భీముడు బండిని తోలుకొని ఆ రాక్షసుడు 
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ఉండేచోటికి వెళ్ళినాడు. “ఓరి బకా! ఎక్క_డున్నావురా? నీ తిండి తెచ్చారా? 

అని బిగలగా కేకవేసి ఆ దున్నపోతులను విప్పేసి, బండెడు అన్నం 

తానే ఆరగించసాగాడు. అదిచూచి బకుడికి మతిపోయింది. ఆనాటివరకు 

తనను పేరుతో పిలిచే దమ్ములు ఎవరికీలేవు. వాళ్ళు గడగడ వణికేవారు* 

కొని ఇప్పుడో, తనకు ఆహారంగా వచ్చినవాడు తన ఆహారాన్నే 

తినే స్తున్నాడు ! ఇక వాడు కోపంతో భీముని ప్రై బడి పిడిగుద్దులు 

(ప్రారంభించాడు. అయినా మనవాడు మాతం 'ఒక్కక్షణంఅగు, నాభోజనం 

పూ ర్తికానీ" అంటూ తీరిగ్గా తిని లేచాడు. “ఎంతోకాలంగా ఈ అమాయిక 

పజలను బాధి స్తున్నావు. నీసంగతి తేల్చేందుకే వచ్చానురా” అన్నాడు. 

మనకు తర్వాతసంగతి తెలును. మరునాటి ఉదయం తమ నగరద్వారం 

ముందు భయంకరుడై న ఆ బకాసురుని మృతక శేబరాన్ని చూచి ఆ నగర 

(ప్రజలు “అమ్మయ్యా” అనుకొన్నారు, 

దురా[కమణదారులతో ఈ రెండు పదతుల్లోనూ వ్యవహరించవచ్చు. 

వాడొక దురా[కమణదారుడనీ, వాడు మనకు విరోధి అనీ, ఈ రెండుమార్దాల్లోను 

గుర్తింపు ఉండనే ఊంటుంది. అట్లాగే ఐదునుంచి పదిహేను తం 

వరకు స్థానాలు ఇస్తామని, సమాం వ్రతివ శి త్తినిస్తామని, దేశాన్ని ముక్కలుచేసి 

ఇస్తామని, ఇత్యాదిగా మనవారు బేరంఆడినా, తాడోపేడో తేల్చుకుందాం 

రమ్మని పిలిచినా _ ఈ రెండు మార్గాలోనూకూడా ముస్తిములు మనకు 

విరోధులనే నిజంయొక్క గు ర్తింప్త ఊండనేఊంది;అందులోతేడాలేదు . 

కొందరు మనల్ని మతత_త్త్వవాదులఎటూ ఏమేమో అన్నప్పటికీ 

వారి విశ్వాసాలు, మన విశ్వాసాలు ఒక నని దీన్ని బిటి మనం గమనినాం, 

మనకుమా(త్రం ఆ నిజాన్ని వెలికి ప్రకటించే ధై ర్యంఉంది. వాళ్ల భయంచేత 

“విశాల దృక్పథము *మతనిర పేక్షంి అన్న ""ముసుగులోదూరి? ఇతరులను 

నంతృ ప్పిపరచడానికి, చల్లబరచటానికి యత్ని స్తుంటారు. అంతేతేడా 

అంటే ఇక బ్రాడ్ నివసి స్తున్న ఆయా వర్గాలవారికి ఇక గాది ఉప్పు తిన్నా 
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విశ్వాసంలేదు; ఈ సంస్కృతిని అలవర్చుకోలేదు; అనాదిగా ఈ దేశం 
(పనాది స్తున్న జీవనాన్ని స్వీకరించలేదు: ఇచ్చటి జీవన దర్శనంళోనూ 

జాతీయ పురుషుల్లోనూ, జీవిత ఆదర్శాల్లోనూ వాళ్ళకు నమ్మకంలేదు _ 
కు ప్తంలో వాళ్ళు మన జాతీయ జీవనంలో కలవని విదేశీయులు అనే 
నిర్ణయానికి వస్తాం. కనుక ఈ పవిత్రభూమిపై కలకాలమూ విలసిల్లే 
వాస్తవము, వై భదో శేతము అయిన జాతీయజీవనం హిందువులది మాత్రమే 

అనికూడ స్పషమే, 
ట 

దృఢ విశ్వాసం నేటికీ ఉంది 

జాతీయతను గురించిన దృఢవిశ్వాసం అనాదిగా మనర కంలో 

మిళితమై ఉంది. అదే విశ్వాసం ఈనాటికీ [పతిహిందూ హృదయంలోనూ 

ఉంది. అయితే అది ఒకొక్కసారి మరుగున పడవచ్చు; అంతే, 

1020. ఆ (ప్రాంతాల్లో - డాక్టర్ మూంజే (నాటికి గొప్ప కాం|గైెసు 

నాయకుడు) డాక్టర్జీని వెంటబెట్టుకుని అరవిందులను కలియటానికి 

పొండిచేరికి పోతూ, మద్రాసు చేరారు. డాక్టర్ మూంజే మొదటి తరగతిలో 

ప్రయాణం చేస్తుంటే, మన డాక్టర్జీ దాదాపు వారి అనుచరుివలె 

మూడవ తరగతిలో (ప్రయాణం చేసినారు. ముందు స్టెషనులో రై లుబండి 

ఆగగానే సామానులన్నీ సర్దే నిమిత్తమై డాక్టర్ జీ, డాక్టర్ మూంజేగారి 

సెపైలోకి వెళ్ళారు. ఆ పని ముగిసేలోగానే రైలు కదిలింది. రైలు మద్దాను 

చేరగానే ఒక టికెట్క లెక ర్వచ్చి, మూడవతర గతిటి?,_.బుతో చట విరుద్దంగా 
టి యు ల ఢా 

మొదటితరగతిలో (ప్రయాణం చేసినందుకుగాను డాక్టర్ జీ దబ్భుకట్టాలని 

చెప్పినాడు. డా॥ మూంజే నచ్చచెప్పటానికి (నయత్నించినారు. కానీ టీక 

ఇన్ స్పెక్ట రు మొండిపట్టుపట్టి నాడు. “ఐతే నీవు నామాట నమ్మవన్న మాట? 

డబ్బుకట్టుతున్నాను కాబట్టి "కను ఈ రై ల్వేకి యజమానిని. నువ్వు కేవలం 

ఒకో సేవకుడివి, అంతే, ఇంక మాట్లాడక పో” అని వెంటనే కోసంతో 
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డా॥ మూంజే అరిచినారు. దాంతో టికెట్ ఇన్ స్పెక్టరుగూడ రెచ్చిపోయినాడు. 

“నాకు చెప్పేందుకు నీవెవరవు ? ఇదేమి ముస్తి౦ దేశంకాదు పోవయ్యా!” 

అని అన్నాడు. అదివిని డాక్షరి దరూ తనివితీర ' నవ్వుకున్నారు. ఆ ఉద్యోగి 
రురాద 

అలా ఎందుకన్నాడు ? డాక్టర్ మూంజేగారి కి పొడవై న గడ్డం ఉంది. 

అదిచూచి టికెట్ ఇన్ సె స్పెక్షరు ఆయనను ఒక ముస్లి మనుకున్నాడు, అంటే ఒక 

అతిసామాన్యవ్య క్రి కూడా ఇది ముసిముల డేశంకాదని అ [ప్రయత్నంగా 
లాట ళం 

భావి నాడన్నమాట, 

చాలా యేండ్ష (కిందట నిజాము దర్భారులో పీష్వాల రాయబారిగా 

గోవిందరావు కాశే ఉంటూ ఉండేవారు. పీష్వా సింధునదిని దొటి తన 

విజయఖడ్లాన్ని కాబూలువరోకు సారిన ట్లు ఆయనకు తెలిసింది, ఆ సందర్భంగా 

ఆయన పీష్యాకొక అభినందన లేఖ వాసినారు. “మళ్ళీ ఒకసారి భగవాధ్యజం 

సీంధునదిని దొటినందుకు, ముస్తిం శక్తి తుత్తునియలు అయినందుకు, నాకు 

చాలా ఆనందంగాఉంది హీమాలయాలనుండి కన్యాకుమారివరకు వ్యాపించిన 

ఈ భూమి హిందూస్థాన మేనని, “తుర కస్థానం' కాదని మరొకసారి 

నిరూపితమైంది” అంటూ వ్రాసినాడు. 150 వండ డ్ర క్రితం ఒకగొప్ప హిందూ 

రాజ్యానికి చె చెందిన చతురుడై న రాయబారితోబాటు ఈనాటి ఒక అతిసామాన్య 

టిక్కెటుఇన్ స్పెక్ట రుకూడ ఇది ముస్తిం దేశంకాదనే ఒకదృఢ విశ్వాసాన్ని 

వ్యక్తం చేసినాడు. ఇదే సత్యం, 

నిజానికిగూడ బుజువు ఉండాలి 

దురదృష్టవశాత్తు, కొందరు (ప్రముఖ వ్యక్తులు (భమలను, 
సత్యాలను [కుమ్మరించి ఈ సత్యాన్ని క స్పివేయాలని (పయత్నించినారు. 

'మోజాతి అనే భావనను హిందువులు మరచిపోయేట్లుగా చే సేటందుకు వారు 

పయత్నాలు చే స్తున్నారు. అనత్యమై నప్పటికీ, వదేవదే యెడశెరిపిలేకుండా 

న్నే చెప్పితే ఆది బలహీన మనన్సులపై తప్పక (ప్రభావం కలిగి స్తుంది, 

'థలో చెప్పినట్లుగా ఒకసారి ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు మేకపిల్లను చంకన 
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పెట్టుకపోతున్నాడట, ముగ్గురు దొంగలు దాన్ని కాజేయాలని పథకం 

వేసికొని ఒకరితరువాత ఒకరుగా అతజ్జికలిసి, అతనివంటి పవితుడై న 
(బాహ్మణుడు కుక్కను మోనుకపోవడమేమిటని ఎగతాళిచేశారట. ఆ వెర్రి 
బాపడు మొదటివాడి మాటను  [తోసిపుచ్చినాడు. రెండోవాడూ అగే 

సూచించేసరికి కొద్దిగా సం దెహించినాడు. చివరకు మూడోవాడుగూడ మళ్ళీ 

అ దేచెప్పేసరికి పూర్తిగా నమ్మేసి ఆ మేకపిల్లను వదిలేశాడట; దాన్ని 
దొంగలు ఆనాడే సొమ్ము చేసుకొన్నారు. 

కుటిలులై న ఆంగ్ల యలు మనరేశంచై తమ ఆధివత్యాన్ని 

కలకాలం కొనసాగించేందుకుగాను, మన మనస్సులలో రాష్ట్రేయతను 
ణు 

గురించిన వికృతభావనలను నాటారు. తమ పె తనానికి ఎసరుపెసేది 
అజా ట 

హిందువులలోని మొక్కవోని స్వాభిమానమొక్క_ పే కాబిట్టి దానిని దెబ్బ 

తీసేందుకు వారు యత్నించినారు. ఈ చారి త్రకసత్యాన్ని మనం విన్మరించ 

రాదు. ఇట్రి స్వచ్చము, (పగాఢమునై న జాతీయభావ చె తన్యమొక్క పే 

తమ కుయు కులన్నిటినీ నాశనం చేయగలదు కాబట్టి, దాన్ని రూపుమాపటం 

ద్యారా తమ స్వార్థ (ప్రయోజనాలను సాధించుకోవాలని, మనదేశానికి ఇంటా 

బయటా కూడా ఈనాడు కొన్ని శ కులు వనిచేయటం కనిపించటంలేదా ? 

ఆత్మహత్యా నద్భృశమై న (త్రోవవట్టించడానికి వారుచేసే కుటిల ప్రచారాల 

(ప్రవాహంలో, తెలిసో తెలియకో మన ప్రజలు కొట్టుకపోతున్నారు. కనుకనే 

హిందూరాష్ట్రీయతాసత్యాన్ని పునః ప్రతిషించాలి; (శ్రేషమెన ఈ హిందూ 
రు (© Od 

రాష్ట్రానికి తానొక చై తన్యవంతమై న అవయవం అనే స్వాభిమానపూర్త మెన 

వారసత్వాన్ని పతిహిందువు గురర్హించేట్లు చెయ్యాలి; ఇది మన పవిత్ర 

కర్తవ్యం. 

అయితే ఇది ఏవిధంగా నాధ్యమవుతుంది 70 సత్యాన్నికూడా బుజువు 

పర్చవలసి ఉంటుందనీ, దానికికూడా (ప్రమాజీకరణళ కి సమకూడాలనేది 

మన అనుభవంలోని విషయమే. దాన్నే మనశా స్వాలు “నిగహానుగహ 
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తీమౌ శకి 8” అంటే మంచిని సంరక్షించి, చెడును నాశనం చేయగలది 

' అని వర్తి చినవి. భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు తన 
సంశయాలను కృష్ణునికి 'నివేదించుకొన్నా డు. రెండవ అధ్యాయమంతా అతని 

(ప్రశ్నలకు నమాధానమే. రెండవ అధ్యాయంలో తాను చెప్పినదానిని తరువాత 
అధ్యాయాలలో (శ్రీకృష్ణ మడు వివరించినాడు. అయినా అర్జునుడు మాతం 

సంతృ పి పిచెంద లేదు. “చివరకు (శ్రీకృష్ణుడు మహోన్నతవిశ్వరూ పాన్ని 

(ప్రదర్శించిన వెంటనే “ఇప్పుడు నీవు చెప్పినదంతా అర్థ మయిం' దన్నాడు, 

. జీవితానికి సంబంధించిన మౌలిక ప్రశ్న లేమి అతడు ఆతరువాత అడుగలేదు. 

పదకొండవ అధ్యాయం తర్వాత అర్జునుడు అత్యధిక శ్రద్ధతో విషయాలు 

గ్రహించినట్లు మనం గు ర్తి స్తాం, అట్లా ఎందుకు జరిగింది ? అంతవరకు 

శ్రీకృష్ణునినుండి విన్న "దివ్యమె న ఉప దేశాలకు (ప్రమాణీకరణళ క్రి కిని 

సమక్తూర్చే ఒక అనంతళ క్తి విశ్వరూవనందర్శనంవల్ల వ్రకటితమయింది 
కాబిటే అది సాధ్యమయింది. 

ఒకసారి ఢిల్లీలో మనసంఘఉత్సవానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా 
ఒక [ప్రముఖ కాంగెను నాయకుని ఆహ్వానించినాము. ఆతరువాతకాలంలో 

ఆయన కేంద్రంలో ఒక|వముఖ కాబినెట్ స్థాయి మం|త్రిగాకూ డావనిచేసినాడు, 
ఆయన మన ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించినాడు. తానొక కాం[గెసు వాదియై 

ఉండి, రాష్ట్రీయ న్యయం సేవక సంఘం వంటి మతతత్వ సంస్థతో సంబంధం 

ఉంచుకోరాదని తోడికాం[గెను మి|త్రు లతణ్లి వెనక్కు లాగటానికి (ప్రయత్నం 
చేసినారు. సిద్దాంతాలవిషయంలో తానేమా[తం రాజీపడనని వారికి వాగ్దానం 
చేని మన ఊత్సవానికి వచ్చినాడాయన. పూర్ణగణ వేషంతో ముచ్చటగా 
ఉన్న వేలాదిసంఘ స్వయం సేవకులను ఆయన అక్క_డచూచినాడు. చక్కని 

పద్దతిలో నిశ్శబ్దాన్ని పాటిస్తూ దాదాపు మూడులక్షలమంది శ్రోతలుకూడా 
అక్ గాక ఉపస్థితులై "ఉన్నారు. తొలివలుకులయిన తర్వాత 

అద్యవోపన్యాసం చేసేందుకు ఆయన లేచి నిలబడ్డాడు. “ఈ హిందూస్టానం 

హిందువులదికాక మరెవ్వరిది ? హిందువులది “కాక మరెవ్వరి జీవనం 
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ఇక్కడ రాష్ట్రీయజీవనం కాగలుగుళుంది” అని ఆయన |ప్రసంగించినాడు, 
మరునాడు ఆయన ఉపన్యాసం పత్రికలలో (ప్రచురింపబడింది. తోటికాం[గెను 

వాదులనుండి అనేక అభ్యంతరాలు ఆయనకు ఎదువై నవి, ఆ దృశ్యాన్ని 

చూచినళ్రైతే మూలో ఎవరై నానరే దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి ఊండేవారు 
కారు” అని ఆయన వారికి చెప్పినట్లు తెలిసింది, ఆయన చెప్పినదే నిజం, 
వేలాది సుశికితులు, గ్రద్దావంతులునై న నస్వయం'సేవకులడూపంలో 

వై తన్యవంతమైన హిందూరా స్ట్రాయళ క్తి కనులముందు సిలిచేసరికి 

నిజమైన మనరాష్ట్రీయతపట్ట ఆయన హృదయంలో మరుగున పడిఊన్న 
దృఢవిశ్వాసం ఒక్కసారిగా మేలుకొంది. 

కాబట్టి హిందూ రాష్ట్రియత అనే తరతరాల సత్యానికి |పోద్బలంగా 

పవిత్రము, ఉదా త్రము, అజేయనునై న హిందూసమాజశ కిని నిర్మించే 
బాధ్యత |పతిపిందువుది, ఆత్యవిస్మృతియే అధర్మమని, ఆత్మసాక్షాతార మే 
ధర్మమని మన శాస్త్రాలు చెపుకువ్నాయి ఆ విధంగా వై భవో పేతము 
ఊజ్ద్వులమునై న పిందూరాష్ట్రీయత ఆనే తమ జాతీయఆత్మను హిందూ 

సమాజం గు ర్తించేటట్లు చేయటమే మన ప్రాచిన మహా పురుషులందరూ మనకు 

సూచించిన ధర్మ పునః(ప్రతిష్టాపనామార్షం. 



కు సఠెన వరిష్కారం కావా 
ca) 

లంతే హిందు రాష్ట్రచరిత్రను సమంగా అర్దం చేసుకోవాలి; విషయాన్ని 

డ్డ 
హ్ 

హేతుబద్ల్దంగా సవ్యమె తిలో సదూలోచన చేయాలి. లేకపోతే... ఈ 
fa థి చెం మై 

అల్వ్పసంఖ్యాకుల నేవారు తమ మత సంరక్షణ లనే మునుగు వాటున 

మరింతగా కరుడు కటి జాతీయ జీవనానికే మరింత : పమాపకాళులుగాఅయి 
శు 

కరుకారు. 

కొబట్ అల్బ్పసంభ్యాక మఠనులమనే భావనను విడిచిపెటడంతో 
యు న డు డు 

బాటు, విరేశీ మానసిక |వవృకు లను విడిచి, ఈ భూమికి చెందిన సరం 
ra) 

నామాన్వ జాతీంప జీవన |సవంతితో తమంతళాముా లీనం అవటం. ఇదే 

నాదీ ఫౌరులె న మన ముసిముల నుంచీ, కె నవులనుంచీ మనం అకిసొం. 

ఆరాధనా విధానం మారినంతమా తాన, ఈ గెడకు చెందిన ఒక వ్య కని, 
G పు 

ఈ తల్లికి బిడ్డడు కాదనటం, విదెశయడనుకోవటం ఈ దేశపు నంవ 
దాయం కాదు. భగవంతుని ఏ పేరుతో పిలిచినా మనకు అభ్యంతరం 

బూ 
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లేదు. అన్ని విశ్వాసములపట్ర, మత నమ్మకాలపట్ర ఆదరాభిమానాలు 

మనలో అణువణువునా వ్యాపించి ఉన్నాయి. నరమత అసహిషుతగలవాడ్తు 
(3) 

ఈ భూమికి సంతానమే కాదు. 

దొరుగును చూచి నేర్చుకోండి 

ఈ సందర్భంలో, ఇరాన్, టర్కీ, ఇండొచేషియాల్లోని తమ తోటి 
మతస్థులను చూచి ఇచటి ముస్తిం మితులు నేటృకోవటం ఎంతో ఉవ. 

యోగం. ప్రియా ముస్త్ం డేశరిగా' మారినా, అచటి ప్రజలు మాత్రం, 

తమ భాషా లిపిని మార్చుకొని 'అరబ్బీ లిపిని అనుసరించలేదు.' అరబ్బీ 
జీవన విధానాన్ని స్వీకరించలేదు. తమ జీవన విధానానితే. కట్టుబడి 
ఉన్నారు. వారు,.తమ పూర్వజులలో మహాపురుషులను విస్మరించలేదు. 
నేడు కూడా ఒక పర్తి యా పొరుడు తన జాతికి చెందిన పూర్యజులను 

స్మరి స్తుంటాడు, చును ంపట్ల అతడు ఎనలేని. శద్దతొనూ, సగౌరవంగానూ 
మాట్లాడుతాడు, మరి రున్తుం ముస్తిం మతన్థడు ' కాడు నవీన టర్కీ 

నిర్యాత్రయెన. కెమాల్.- పాషా, ఫరతరాల. .జోతీయ జీవన ' వీధానానిస్తే ' 

పునరుద్ధరించి ఇస్తాము... యొక్క (పభావాన్ని, "ప్మాతనూ వ్యక్తిగత ' 

దె దె వారాధనకు మాత్రమే పరిమితం చేశాడు. ఇక ఇండోనేషియా 
యొక్క ఉదాహరణ చాలా చక్కని కనువిప్పు ' కలిగి స్తుంది. 

ఇండొనేషియాలో అత్యధిక [ప్రజలు ఇస్తామును పాటిస్తారు. అయినా వాణీ 

వినాయకులే, వారి విద్యావిజ్ఞానాలకు అధిదేవతలు. బాలురు తమ అక్షరా 

భ్యాసాన్ని బొమ్మల రామాయణంతో ఆరంభిస్తారు. అక్కడకు వెళ్ళి 

నప్పుడు ఇది చూచిన మన దేశన్గుడొకరు ఆశ్చర్యపడ్డాడు. “మిరు 

ముుములే అయినా మి పిల్లలకు రామాయణం నేర్పుతారు. ఇదేమోటని 

ఆతడొక (పముఖ ఇండొనేషియాపొరుని (ప్రశ్నించాడు. “ శ్రీరామచంద్రుడు 

మాళ్లు ఊత్తమో త్తముడై న జాతీయ నాయకుడు. అందుకనే మా పిల్లలు 
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అతని ఆదర్శ జీవితాన్ని అలవరుచుకోవాలని మేము ఎంతో కోరుకుంటాం. 

క్సేము ఇస్తాము మతవిశ్వాసాలకు చెందినవారమే; దానిలో సండేహం లేదు, 

అంత మా త్రంచేత మేము మా యొక్క ఉత్కృష్టమైన జాతీయ వార 

సత్యాన్ని, జీవన మూల్యాలను విడిచిపెట్టనక్కరలేదుగరా” అన్నాడు. 

ఇచటి మన ముస్తిము మిత్రులకు ఎంత చక్కని కనువిప్పిది! అచట పేర్లు 

గూడా నూటికి నూరుపాళ్లు హైందవంగా ఊంటాయి. వారి యొక్క. మాజీ 

అధ్యక్షుడు నుకర్ల. అతని కొడుకు కా ర్రికేయ. నేటి అధ్యక్షుడునుహ్యక్. 

(ఆంగ్లభాషలో రానిని వక్రీకరించి “నుహారో” అంటున్నారు) ఆరే" ఆర్ధ. 

“స్నేహితుడు అని. ఆక్కడ శ్రీలు “కూడా నీకా సావిత్రీ, దౌపర్ 

దమయంతీ వంటి "పెద్ద సగర్వంగా పెట్టుకుంటారు. విష్ణుమూ ర్తికివాహన 

మై న గరుడుని పేరు “వారి విమానయాన వ్యవస్థకు "పెట్టుకున్నారు. వారి 

రాజ్యాంగం “ధర్మో రక్షతి రక్షితః" అన్న వాక్య ప్రకటనతో (ప్రారంభ 

మవుతుంది. 

ఇదియే, వాస్తవమూ, యోగ్యమూనై న జాతీయ నమ[గళతకూ, 

సామరస్యానికీ, సమె మై క్యతకూ కూడ పునాదిరాయి కాగలదు. వ్యక్తి కిగత 

మైన మత విశ్వాసాలకు అతీతమై న జాతీయ సామరస్యానికీ, ఏకాత్మతకీ 

ఇదే ఆధారం. మన దేశానికి అన్వయించినంతవరకూ ఈ సిద్ధాంతాన్నే 

మనం, తర్కబద్దమూ, ఆచరణయో గ్యమూ, సవ్యమూనైె న హిందురాష 
టు వ్ Ey 

భావనగా చెప్పుకుంటాం. 

సెమెటిక్ జాతులవారితో పోలికేలేదు 

అల్పనసంక్యాకులనబడే వారిపట్ల హిందు రాష్ట్రం యొక్క దృష్టి 

మిక్కిలి ఉదారమూ, హేతుబద్దమూ, 'న్యాయసమ్మతమూనై. ఉన్నప్పటికీ, 

కొందరు హిందు రాష్ట్రం తన కాళ్ళపై పె తాను నిలదొక్కుకుంకే అందులో 
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అల్బసంఖ్యాకులు పూర్తిగా నళ ంచిపోతామనే బెంగతో జీవించవలసివ న స్తుం 

దనే భయపడటం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. వారికా భయం నిజమే 

అయితే, సెమెటిక్ మతాలు ఇతర మత వర్గాల ఎడల ఎట్లా వ్యవహ 

రినాయో అలాగే హిందురాష్ట్రం ధ్రూడ్రా వ్యవహరి నుందనే భమ చేతనే 

వారికి ఆ భయం ఏర్చుడి ఉండవచ్చు. మొదటి సెమెటిక్ మతం యూదు 
మతం. అది అసహనంతో కూడిన ఒక విశ్వాసం. ఈ అసహనంతోనే 
(క్రీస్తును శిలువ ఎక్కించి మేకులు దిగగొట్లారు. తర్వాత వచ్చిన శో నవ 
మతం దాని బిడ్డే, అది కూడా అంతటి అస సహనం కలిగినదే. శ్రీను 2 ఒక్ట 

ఉత్తముడైన సాధుమూ రి. అందులో నందేహం లేదు. కానీ తర్వాతి 

కాలంతో క్రీస్తు శేరున కొనసాగిందానికీ, కీ స్తుకూ ఎమో సంబంధం 

లేదు. అది క్రైస్తవ మతం గాదు. కేవలం “చర్చిమతం' మాత్రమే. 

“అసలై న సిసలై ౩ న క్త _స్తవుడు ఒకడే ఉండేవాడు. అతడు శిలువపై న 

బలై పోయాడు” లనే, లోకోక్తి, లోని (ప్రతి అక్షరమూ యదార్థమే. యూదు 

లనబడేవారికి “క్రీస్తు శలువకొయ్యలు' అని పేరుపెట్టి వారిపై శ్ర పుల 
అనేక అత్యాచారాలు చేసారు. హిట్లరును గురించి మాత్రమే మనం ప్రత్యే 
కంగా చెవ- స్రుకోనక కరలేదు. కానీ ె ండువేలసంవత ఎరాలపాటు స క్ స్తవులు 

యూదుల వట్ట జరిపిన దమనకాండకు ఆతడు పరాకాష్ట మాత్రమే అపై న 

ఇస్తాం మతం వచ్చింది. లక్షలాది అమాయక మానవుల కన్నీటితో, 

రక్తంతో వ్రాయబడిన చరిత్ర గల ఖడ్గమూ, ఖొరానుల భయంకర కథే 

అది. దాని యొక్క చరమాధ్యాయంగా “ఇస్తామిక్ రాజ్యం” అని తనంత 

తానుగా [ప్రకటించుకున్న పాకీస్తాన్ తన వళ్చిమ భాగం నుండి హిందువుల 

నందరినీ ఊచకోత కోసి తరిమివేయటంలో, అంతకన్న భిన్నంగా ప్రవ 

_ర్రించలేదు. అలాగే గూడ్చుభాగం (ఈనాటి బంగ్లాదేశ్లో గూడా కొన 

, సొగుతూ ఉంది, ఇతర మతాల పట్ల అసహనమనే దానిని అవి తమ 

రక్తంలో రంగరించుకుని పుట్టాయి. మతమౌఢ్యానికీ, వరపీడనకూ అప 

వ్యాతిపాలై స సెమెటిక్ రాజ్యాల భావన వంటిదే మన హిందు రాష్ట్ర 
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భావన అనే , సెమెటిక్ కొలబద్దతో చూచినందుననే , హిందురా ప్రములో 

ఇతర మతవరాల యొక్క అ సిత్వానికి ప్రమాదం కలుగుతుందనే భయం 
"ఓ తానని 

కలుగుతోంది. 

అచరణలో హందురాష్ట్రం 

నిజంగా నే [భమ పడినవాౌరికి, ఆ (భమ తొలగించటానికి గాను, 

మనం పొందు రాష్ట్రంయొక్క_ చారిత్రక వరంపరనూ, విదేశీ మతవరాల 
ళం | a) 

సట దాని దృషినీ, మరల నొకసారి ఇవ్బుడు జ పికి తిసికొని వద్దాం. 
(op) డ్ ది యు 

మన జాతీయ జీవనంలోని ఏ రంగంలోనూ, మతం కారణంగా మనం ఏ 

ఒక్కని పట్ల విచక్షణను చూపలేదు. ఇది శిలాక్షరాలతో మన చరిత్ర 

చెప్పే సొక్ష్యం; విదేశీ చరితకారులు, యా[తికులచేత గూడా ధృవీకరింప 

బడీనదిది. 

మన హిందూ సామాజ్యాలలో- అంటే అత్యంత బలిష్టమైన 
విజయనగర సా్నామాజ్యంలోనూ, శిఖ్లువీరుల. నాయకత్వంలోని పంజాబు 
లోనూ ముస్తిములు యదార్ధమైన స్వేచ్చా సమానత్వాలను అనుభవించారు. 
మహావీరుడై న ఛత్రపతి నేతృత్వంలో వికసించిన నిన్నమొన్నటి హైందవ 
ప్రభుత్వంలో కూడా మతం ఆధారంగా ముస్తిముల ఎడ వ్యతిరేకఠా, 

విచక్షణలను చూపలేదు. 

కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే,- ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క 

నౌకాదళాధిపతి దర్యా సారంగ్ ముస్తిం. అలాగే శివాజీ యొక్క ఇద్దరు 

(ప్రముఖ సీనానాయకులు ఇ|ఐహేంథాన్, దొలక్ ఖానులు ముస్తిములు. 

అఫ్జుల్ ఖాన్తో ఎదురై న భయంకర పోరాటంలో శివాజీ ననునరించిన, 

విశ్యాసపాత్రులై న పదిమంది అంగర క్ష కులతోనూ ముగ్గురు ముస్తిము 
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లున్నారు. తర్వాత. ఆ|గానుంచి శివాజీ తప్పించుకురావటమనేది ఒక అత్య 
ద్భుత ఉదంతం. ఆతనితోబాటు ఆ|గాకువెళ్ళి, ఆనాటకంలో ప్రముఖపా శ్ర 
నిర్వహించిన పద్దెనిమిదేళ్ళ యువకుడు మదారి మెహతర్ ముసిమ్సుడే / 

ధా ఠి 

శివాజీ మసీదులకు, దర్గాలకూ, వా చ్రికాలేర్పరచి, భూదానాలను ఎంతగా 
చేసాడో లెక్క_చెవ్పలేం. (ప్రతాపగడ్ కోటలో, అఫ్జుల్ ఖాన్ సమారికి 
ఇస్తాం సంప్రదాయం ప్రకారం ఆరాధన చేసేందుకు వ్యవస్థను కూడ 
ఆయన కల్పించాడు. ఆ రోజులకు చెందిన అతి మూఢ మునిం చరిత్ర 

గ 

కారులు కూడా, కోరాను మసీదులనూ, దర్గాలనూ, వారి వకీరనూ, వ్యా నో 
శ్రీలనూ, శివాజీ అత్యంత గౌరవంతో చూచినట్లు ప్రశంసినూ [వాసార. 
ఆ రోజుల్లో సర వౌ ముస్తి ములు హిందువులపై అత్యాచారాలు జరుప 

తుంచే, శివాజీ ఇలా వ్యవహరించాడు. 

ఆ తర్వాత గూడా 1761లో పానివట్టుయుద్ధరంగంలో, స్వరాజ్యం 

యొక్క మనుగడ కోసం సాగిన అతిక్టి ష్టమైన పోరాటంలో హిందువుల 
పక్షాన ఫిరంగుల దళానికి సేనాధిపతి, ఇ|బహీం గద్ది- చివర కాతడు ఆ 
యుద్దరంగంలో పోరాడుతూ, పోరాడుతూ నేలకొరిగాడు, 

మన హిందుస్థానం ఎనలేని గౌరవాధికారాలు గల ఉజ్యల జీవి 
తాన్ని వేలకొలది సంవత్సరాలనుభవించింది. తన ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృ 

లీక కీ ర్రికాంతులను, మెక్సికో నుండి జపాన్ వరకూ. భూవలయంలరోని 

అనేక (ప్రాంతాలకు (ప్రసరింపచేసింది. |క్రొ త్త దేశాలకు వ్యాపించినప్పుడు 
ఇస్తాము, క్రై స్తవ మతములవలే మనం (ప్రవర్తించలేదు. ఆయా జాతుల 
కన్నీటి కాలువల్లోగానీ, నెత్తుటి ఏరుల్లోగానీ మనం మన ధర్మధ్వజా 
న్నెగురవేయలేదు. హిందుజాతి విజయమెలప్పుడూ నై తికంగా, సాంస్కృ 
తికంగానే కొనసాగింది. ఆ విజయాన్ని స్థానిక (ప్రజానీకం ఆనందంగా 

స్వాగతించింది. వారిలో తిరుగుబాటు ధోరణిని గాక, కృతజ్ఞతా భావనను 
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రేక త్తించింది. అది నిస్వార్థం యొక్క గెలుపు. శీలం యొక్క, ఊదారత 

యొక్క గెలుపు. అందుకే ఆ జాతులవారు మన విజయాన్ని ఆనందంతో 

స్వాగతించారు. అందుకే మన భూమివట్ల వారి యొక్క గౌరవ భావన 

ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. ఈ రోజుకు కూడా హిందూ స్థానపు “పవి త్రభూమి'కి 

రావాలనీ, గంగానదిలో. ఒక సారైనా మునగాలనీ ఆయా దేశాలలోని 

ఎందరో పవి[త జీవుల అంతరాంతరాల ఆకాంక్ష. వారి దృష్టిలో, ఈ 

దేశానికి రావటమనేది, కేవలం ఒక “సందర్శన మాత్రమే కాదు- అది వారి 

కెల్రప్పుడూ ఒక “తీర్ధయాటతే. వీటన్నిటిని బక ఈ జాతియొక్క, మౌలిక 

తత్వాన్నీ, అది “రూపొందించిన ఊత్కష్ష మైన, సాటిలేని, జీవన 

మూల్యాలనూ, తేలికగా (పతి ఒక్కడూ అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

అల్చసంఖ్యాకులకు నిజమయిన హోమో 

అందుచేత ఇచటనివసి స్తున్న అల్పసంఖ్యాకులనబడేవోరు కోల్పోయే 

దేమి లేదు. మైగా, హిందురాష్ట్రం యొక్క పునరుజ్జీవనంద్వారా వారి 

కన్నివిధాలా లాభమే. మానవజాతి మొత్తంలో ఒకే పరమేశ్వర శక్తి 

వ్యాపించి ఉందని గు ర్తించేదీ, అన్ని రకాల ఆరాధనా విధానాలూ, విశ్వా 

సాలూ, అభివృద్ధి చెంది తమదై న పరిపూర్ణ వికాసాన్ని సాధించుకు నేట్టుగా 

(పోత్సహించేదీ, ” గారవించేదీ, “సంర క్షంచేద్ ఈ విశాల విశ్వంలో హిందూ 

భావన ఒక్క_కే. ఈ మాతృభూమి సంతానం ఏ రకంగానై తే స్వాభి 

మానంతో, స్వేచ్చగా జీవి స్తున్నదో అలాగే అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు కూడా 

జీవించగలగాలి. అందుకు శ_క్రిమంతమూ, పునరుజ్జీవితమూనై న హిందు 

రాష్ట్రం మాత్రమే హోమో కాగలదు. 
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2. హిందూ రాష్ట్రము _ లౌకికతత్వము 

౦ ెందు రాష్ట్ర భావన, లౌకిక తత్వానికి వ్యతిరేక మై నదంటూ, పదే 

పడే ఒక అసత్య (ప్రచారం, ఒక అభాండం వలెచే సున్నారు. ఆ మాట 
అ pe =) 

వింపే రోత పుడుతోంది. దీనిలో మొదటి విషయమేమిటంటే,  పొళ్చాత్య 

దేశాలలో పుట్టిన లౌకికతత్వ భావనకూ, మన దేశానికీ సంబంధం లేనే 
లేదు. అది మనకు సంబంధించినది కానే కాదు. శతాబాల పూర వం 

అ 

ఐరోపాలోని రాజులు, మతగురువులై న పోపుల నెదిరించి, తమ రాజ్యాల 

పెన, అతని మతపరమైన నిర ంకుశాధికారాన్ని కూలదోసి స్వంత పరి 

పాలనను (ప్రతిష్టించుకున్నారు. ఆ ఏధంగా మతతత్వ రాజ్యానికి వ్యతి 

రేకంగా లౌకిక రాజ్యమనే భావన ఆరంభమయింది. ఈనాడు మతతత్వ 

రాజ్యుమంపే ఇతర విశ్వాసములన్నిటిపట్లా అసహ్యభావం కల్లిన ఒక మత 

రాజ్యుమనే అర్థ ంచెప ఎబడుతోంది. పూర కాలంలో గాని, ఆధునికయగంలో 

కాసీ మన దేశంలో అటువంటి సంఘర్ష ణకూ, అసహనానికీ ఏ విధమైన 

ఆవకాశం లేదు. 
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పెగ మన దేశపు మాజీ (వధాన న్యాయమూర్తి (శ్రీ కోకా 

సుబ్బా రావు చెప్పినట్లుగా మన రాజ్యాంగంలో “తాకకము. లనే మాట 

ఎక్కడా అగువపడదు. అటువంటప్పుడు ఆ మాటను రాజ్యాంగంలో 

(కొత్త తగా ఇరికిస్తే పకి ప్త పం (క్రిందే లెక్క (ఆ పని అత్యవసర పరిస్థితి 

సమయంలో జరిగింది): రాజ్యాంగంపై "పెన, ఖందులో లేనిదానిని లో 

పించటమే. 

గందరగోళం నుంచి బయటవడాలి 

లొకికతత్వమును, జాతీయతనూ ఒకటిగా భావించే (భ్రమ ఒక 

టున్నది. ఈ రెండూ ఎన్నడూ ఒకటి కాజాలవు. “జౌతి అనేది 

నమ[గ్రమూ, సజీవమూనై.న విషయం. దాని కనేక విధులు ఎప్పుడూ 

ఉంటుంటాయి. దానిలో రాజ్యవ్యవస్థ ఒకటి. “తొకికతత్వ”మనేది రాజ్య 

వ్యవస్థ లక్షణాలలో ఒకటి మాత్రమే: ఆ విధంగా, అటువంటి లౌకిక 

తత్వమూ, జాతీయతను ఒకటే అనటం, శరీరంలోని ఒక అవయవం చేసే 

పనిని, యావత్తు శరీరంతో నమానమనటం వంటిదే అవుతుంది. అంతే 

గాదు “జాతికి “రాజ్యా”నికీ నడుమనున్న మౌలికమైన, వ్యత్యాసం బొత్తిగా 

తెలియదని |ప్రకటించుకోవటమే అవుతుంది. 

ఇంతేగాదు, లౌకికతత్యమంసే, కేవలం జీవితంలోని భౌతిక విష... 

యాలు మాత్రమే అయితే అప్పుడప్పుడు చెప్పబడుతున్నట్లుగా, ఆది 

ఆత్మయొక్క మహోన్నతమూ, ఊదా త్రమూనై న గుణాలకు సంబంధం 

లేని, వేరేదో విశేషమైనదే అయితే, అట్టి దాని వంక క న్నెత్రైనా 

మనం చూడం. దాని ఊసే మనకొద్దు. “లౌకికం అంతే మత వ్యతిరేకత 

కాకూడదు. (పతి మత సంప్రదాయం వికసించేందుకు, అనుకూలత, అవ 

కాశం అందులో ఉండాలి. అంతేగాదు, అలాగే ఒక మతం వేరొక 
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మతంపై విరుచుకుపడకుండా కూడా అదుపు చేయాలి గూడా. ఇదే 

అలొకికత ఆయితే అప్పుడది నిస్సందేహంగా హిందు రాష్ట్ర భావనతో, 

శృతి కలుపుతుంది. సందేహం లేదు. అప్పుడటువంటి రాజ్యాన్ని వర్ణించ 
టానికి బహుమతయు క రాజ్యం అన్న మాసే తగినదిగానీ, “లౌకికం 
అన్న వదం పనికిరాదు. ఈ దేశంలో రాజ్యం ఎన్నడూ ఒకే ఒక మత 
విశ్వాసంతో అంటిపెట్టుకొని లేదు. హైందవేతర విశ్వాసాల మనుజులను, 
రెండవ రకం పౌరులుగా, వెనుకకు నెట్టివేయటంగానీ, జిజియా వంటి 
పన్నులు, వారిపై విధించటంగానీ, మనకు తెలియదు. న్యాయం దృష్టిలో 
అందరూ పూర్తిగా సమానులే. ఎన్నడూ రాజు తన వ్య క్రిగత మత 
విశ్వాసాలను (వజలపె రుద్దడం కోసం రాజ్యాంగ వ్యవస్థను ఇచట (ష్టం 

చేయలేదు. 

నవ్యమయిన భావం 

“ఒక మతం ఇంకొక మతీవ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోరాదు”. 
అనే కేవల వ్యతిరేకాత్మకమైన భావన దగ్గరే హిందూత్వం ఆగిపోలేదు, 
హిందూరా జుల హృదయాలలో అణువణువునా సహజంగా వికాలమూ, సర్వ 

నమ్యగమూనై న జీవన నదృష్టి వికసించింది. వారు తదనుయాయులు చాలా కొద్ది 

మందే ఉన్నప్పటికీ, (పతి మతభావననూ గౌరవించేవారు దాని యొక్క 
సహజమైన చైతన్యానికి తగినట్లు పెరిగేందుకు (ప్రోత్సాహం ఇచ్చేవారు. 

"రాజు అంపే అన్ని మతవిశ్వాసాలకూ సం|ప్రదాయాలకూ ఆధార స్తంభం. 
ఏ మతానికీ అతడు విరోధి కాడు. ఈ లక్షణాన్నే లౌకికతత్వం అంతే 

అనుకోవచ్చును. వాస్త వానికి “రాజ్యం” అంపే ఎప్పుడూ, మన భావన 

“లౌకిక"మనే. లౌకికమనే విశేషణాన్ని చేర్చి రాజ్యం యొక్క లౌకిక 
తత్వమును (ప్రత్యేకంగా వివరించి చెప్పటం మనదేశంలో కేవలం పునరు రే 
అవుతు౦గి. 
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ఈ రోజున గూడా, ఈ జాతీయ సంపపదాయానుసారమే, ఇచట 

ఒక ముస్తిము అత్యున్నత మేన అధ్యక్ష సానాన్ని అలంకరించగలడు; అధి 
ర రా థి 

షించాడు కూడా. సర్వోచ్చ న్యాయస్తానంలో [ప్రధాన న్యాయమూ రి కాగలి 
© థి అణాల 

గాడు. అలాగే కేంద (వభుత్వ మం తివర్షంలో [ప్రముఖ పదవులనూ, 

దేశీయ విదేశీయ శాఖలలో వదవులను వారు పొందగలుగుతున్నారు. సరి 

హద్దునఉన్న మతరాజ్యమైన పాకీస్తాన్తో పోల్చిచూచినపుడు నిజాలు కొట్ట 

వచ్చినట్లు కనిపి సన్నాయి. వేరుగా చెప్పనేల? 
లో అలి 

కానీ దురదృష్టవశాత్తూ. ఆచరణలో భారతదేశంలో, లౌకిక 

తత్వము అంఘే: హిందూవ్యతిరేకత అని అధినేతలు భావిస్తున్నారు. ఒక 

మసీదు [పొర ౦భోత్సవానికి క్రీ; శే! డాక్ట ర్ జకీర్ హుస్సేన్ కేరళ వెడితే, 

ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పలేదు. కానీ, రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయిన తర్వాత 

డాక్టర్ గిరి తిరుపతి వెడితే, అది మతతత్వంగా విమర్శించారు, ఇందుకు 
(ప్రపంచం మనని చూచి ఫక్కున నవ్వుకుంది. 

ఖో * 



ధృఎకరించండి 

(1962లో జాతీయ సమెక్యతా సమితికి సమర్ప్శించినది) 

న్వచృమయిన జాతీయజీవనం 

1. భారత జాతీయ జీవనం అత్యంత (ప్రాచీనమైనది. మన కొక 

సమగ్రమైన జీవనతత్వం ఉన్నది. దాని నుండి. సమానాదర్శాలు గల 

ఒక సాంస్కృతిక వారసత్వం ఉద్భవించింది. మన సమాజ జీవనం దానిని 

పెనవేనుకుశే విలసిల్లింది. ముస్తిము, క్రై స్తవ దుకా జ [కమణదారులు ఈ 
Gad ఆలో 

భూమి మద అడుగు పెట్టడానికి ఎంతో ముంచు నుంచీ యగయుగొలుగొ 

మనకు ఒక సజీవ సంప్రదాయం ఉన్నది. కులాలుగానీ, వంథలుగానీ, 

సంప్రదాయాలుగానీ, చివరకు రాజకీయ వ్యత్యాసాలు విధేదాలుగానీ, మనలో 

అంతర్లీనంగా ఉన్న ఈ సమైక్యతా సూత్రాన్ని మాతం ఎన్నడూ భగ్నం 

చేయలేకపోయాయి. ఇట్టి సమైక్య జీవనం గల మానవ సమూహం 
“హిందూ” అన్న పదం ద్వారా ప్రసిద్ధిపొందింది. అందుకనే భారత దేశం 

లోని జాతీయజీవనమంపే హిందూ జాతీయజీవనమేనని అర్హం. 
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'నమైక్యత' అంటే ఏమిటి ? 

2. సరైన ఈ అవగాహన ఆధారంగానే జాతీయ సమెక్యత 

గురించి మనం చర్చించాలి. అనలు, “సమైక్యత” అంపే వాస్తవమైన 

ప్రధాన జాతీయ జీవన (ప్రవాహంతో, దాని పరంపరతో, ఆకయాకాంక్ష 
లతో తాదాత్మ్యం చెందేట్లు (ప్రయత్నించటమే. 

'జాతీయత' 'మతదురహంకారం' 'జాతి వ్యతిరేకత 

లీ. ఈ జాతీయ మౌలిక తత్వాన్ని పోషించేందుకూ, బలవరి 

చేందుకు, సహకరించే కార్యాలన్నీ “జాతీయము' లే. ఈ జాతీయ మౌలిక 

తత్వానికి నంబంధించినవారం కామనుకుంటూ, జాతీయ వ్యతిరేకమైన 
కలలు కంటూ, తమకు (పత్యేకమైన హక్కులూ, నదుపాయాలూకావాలని 
ఒ త్రీడి చేసే ముఠాలను, వాళ్ళనే “మత దురహంకారులు" అనాలి. 

తమ ప్రత్యేక హక్కులూ మొదలై న వాటిని సాధించుకునే 
యత్నంలో మతం మార్చో, ఆరాధనా కేంద్రాలను ధ్వంనం చేస్తో అవ 

వితతం చేస్తో లేదా ఈ దేశంలో పుట్టిన మహాపురుషుల స్మృతిని ఆవమాన 
పరచో, లేదా ఇతరత్రా ఇలాగే వ్రవ రించిన జనసమూహోలను “జాతి 
వ్యతిరేకములు” అని వరిగణించవలసి ఊంటుంది. 

4. భారతదేశంలో హిందువులనెన్నడూ “నుతదురహంకారులన 

రాదు. అతనికి భారతదేశం పట్ల భ_క్రివ్రపత్తు లెప్పుడూ ఉన్నాయి. అతడు 

ఈ దేశ అభివృద్ధికై [పయత్నించేందుకూూ దాని గౌరవాన్ని నిలబెన్తే 

టందుకూ, సర్వదా అంకిత మై సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు. నిజానికి, భారత 

కాతీయ జీవన మూల్యాలూ హిందువుల జీవితం నుంచే వికసించాయి. 
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అందుచేత హిందువుడే ఇచటి “జాతీయుడు”; అతడెన్నడూ “మత దుర 

హంకారి కాడు. 

అరం పరంలేని మాట 
థి థి 

5, అధిక సంఖ్యాక జాతి యొక్క “మతదురహంకారంి అనే 

పద [వ్రయోగం పూర్తిగా తప్పు. అదంతా ఒక తప్పుడు ఊహా, (ప్రజా 

స్వామ్యంలో (పజల దై నందిన జీవితంతో అధిక సంఖ్యాకుల అభిప్రాయం 

వైపే మొగ్గు ఉండాలి, కాబట్టి అధిక సంఖ్యాకుల యొక్క_ [వత్యక్ష జీవన 

వ్యవహారమే ఇచటి జాతీయ జీవనం. ఈ దృష్ట్యా చూచినప్పటికీ గూడ 

హిందూ జీవన సము న్నతికె చేసే [ప్రయత్నాలన్నీ జాతీయాలేగాని, మత 
దురహంకార పూరితాలు కావు. “అధిక సంఖ్యాకుల మతదురహంకారం” 

అనే పద(ప్రయోగం (ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతానికే వ్యతిరేకం. _ విదేశీయలు 
పాలించేటప్పుడు, మన సమాజాన్నంతనూ బానిసలనీ, వేరు వేరు కులాలు, 
తెగలుగా విడివడి ఉన్నారనీ ఎంచేవారు. కాబట్టి వారు “అధిక సంఖ్యాక, 

అల్పసంఖ్యాక మత దురహంకారం” వంటి పదజాలం (వయోగించారు. 

కాని స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత, పరిపాలన అధిక సంఖ్యాకులదే 

కాబట్టి “అధిక సంఖ్యాకుల మతదురహంకారంి అనటం, తర్కాటనికీ, 
నత్యానికీ, న్యాయానికీ గూడ వ్యతిరేకం, 

జాగరూకతయే క _ర్రవ్యం 

6. హిందువు ఎల్లప్పుడూ ఇతర మతవిశ్వాసములన్నిటిపట్లా సము 
చిత గౌరవాన్ని చూపుతూనేఉన్నాడు. ఆరాధ నావద్ధతులలోని వై విధ్యమూ, 
జాతీయ సమైక్యతా, పొనగవని అతడు భావించటం లేదు. మతం పట్ల 
అధిక శ్రద్ధను చూపుతున్నామనే వంక పెట్టుకొని, భౌతిక జీవితంలో 
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వేర్పాటు విధానాల నవలంబించే మన స్తత్వాన్నీ, జాతీయ జీవనానికి హాని 

కలిగించేలా, (పత్యేక సదుపాయాల కోసమైన కోర్కెలను గూడా అప్పు 

డప్పుడు అతడు వ్యతిరేకిస్తుంటాడు. ఎల్లప్పుడూ జాగరూకతను వహించి, 
ద oe) 

అలాగే అటువంటి ధోరణులను గట్టిగా వ్యతిరేకించటం నిజానికి అతని అతి 

ముఖ్యమెన, సహజ, క ర్లవ్యంకూడా. 

బుజ్జగింపు ధోరణి ప్రమాదకరం 

7. అట్టి ధోరణులను సమర్థించటం, జాతి వ్యతిరేకమైన వారి 

వాంఛలను తీరుస్తూ, అట్టివర్గాలను సంతుష్టివర చే విధానాన్నవలంబించటం, 

తాత్మాలికావనరాల కోసం వారితో బేరసారాలు కుదుర్చుకోవటం, తుదకు 

వారిని సంతుష్టిపరచే దృష్టితో జాతీయ గౌరవ ప్రతిష్టలకూ, జాతీయ 

[వయోజనాలకూ, విశ్వాసాలకూ, హాని కలిగించటవంటివి జాతీయ జీవ 

నానికి విరుద్ధ చర్యలు. 

8. ఇటువంటి జాతి వ్యతిరేక, వికృత ధోరణులను వ్యతిరేకిస్తూ, 

కార్యోన్ముఖంగా కొనసాగేఆలోచనలను “హిందూమత దురహంకారతత్యంి 

అనటం ఘోరమైన తప్పిదం. అది సత్యాన్ని తారుమారు చేయటమే; వక్ర 

బుద్ధికి అదొక నిదర్శనం. అట్టి వికృత భావాలను వ్యతిరేకించటం జాతీయ 

చెతన్యం గల పతి పౌరునికీ నిజమైన కర్తవ్యం, 

సామూహాక దురహకారం : ఏడురకాలు 

9. సామూహిక దురహంకారం, విద్వేషం అనేక రూపాల్లో కని 

పిస్తుంటాయి. భారతజాతి యొక్క సహజతత్వం తమ జీవితంలో కాన 
వసూండే, హిందువులకు వ్యతిరేకంగా గుంపు కడుతున్న హైందవేతర 
వర్గాలు ఒక రకంగా మతదురంకారులవుతారు. అనలు హిందు సమాజం 
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లోనే మతదురంహకారులు కొందరున్నారు. వారందరూ ముందుగా బహు 
ముఖమై న హైందవ మేధయొక్క విభిన్న రూపాలై న సంవ్రదాయాలకు 
చెందినవారే. తరువాత కాలంలో తమకు న్ఫూ ర్రినీ, జన్మనూ ఇచ్చిన 

హిందుత్వాన్ని మరచిపోయి, హిందూ సమాజమూ, ధర్మముల కంపే 

తామంతా వేరనుకుంటూ, తమకు మాత్రమే విడిగా రాజకీయ ఆర్థిక సదు 

పాయాలను కోరుకుంటూ, హిందూ సమాజంకన్న తమను వేరై నట్టుగా 
చెప్పుకొని వివిధ ఆందోళనలకు పాల్పడేవారు ఈ కోవకే చెందుతారు. నవ 
బౌద్దులూ, ిఖులూ ఈ వర్గం క్రిందనే చేరుతారు. జాతులు వేరువేరని పొర 

బాటుగా ఊహించుకుంటూ, విడిపోవాలని కోరుతూ, దాని కోసం, మిగిలిన 

సమాజం పట్ల విద్వేషాన్నీ, శ్యతుత్వాన్నీ, హింసనూ వ్యాపింపచే సేటువంటి 

(ద్రవిడ కజగం, [దవిడ మున్నేట కజగం వంటి వర్షాలు మూడవ రకం 

మతదురొహంకారులు. “నృళ్యత'), “అస్పృళ్యతిలనీ, *బాహ్మణులు, 

“బాహ్మజేతరులనీ, వివాదాలను రేపి, విద్వేషాన్నీ, శత్రుత్వాన్నీ 

స్వార్థాన్నీ రెచ్చగొట్టి, తమకు (ప్రత్యేక సదుపాయాలు కోరేవారు నాలుగవ 
రకం మతదురహంకారులు. మాతృభావలు వేరై నంతమా|త్రాన, తమ 
కిరుగు పొరుగున ఊండే వారి పట్ల, విముఖతా, విరోధాలనూ,విద్వేషాలనూ 
వ్యాపింపచేస్తుండే భాషాదురహంకారులు కొందరున్నారు. వీరంతా అయిదవ 

రకం సామూహిక దురహంకారుల [కిందకు చేరుతారు. ఇట్టి ధోరణుల 
నుండే “అల్పసంఖ్యాక భాషావర్గములు” అనే వొదం పుట్టింది. సంకుచిత 

మైన (ప్రాంతీయాభిమానాలు కలిగి, ఇతర ప్రాంతాలకు చందిన (పజలవట్ల 
అనుచిత ధోరణు లవలంబించేటువంటి ఆరవ రకమైన సామూహిక దుర 
హంకార మొకటున్నది. దక్షిణాదివారు, ఊ 'క్రరాదివారూ, పంజాబీలు 
పంజాబీలు కానివారు, మరాశీలు-కన్నడిగులు, గుజరాతీలూ,- మరాఠీలు, 
జెంగాలీలూ, వీహారీలు, ఒడియాలు_ అన్న 'పేర్షనడుమ చెలరేగే విభేదాలు 

ఈ కోవకే చెందుతాయి. కులమూ, తెగ, భాషావరమైన తేడాలను రెచ్చ 
గొట్టి ఎన్నికల (ప్రయోజనం కోసం, పరస్పర విద్వేషాలను వ్యాప పీ చేసే 
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ఏడవ రకం సామూహిక దురహంకార మొకటున్నది. ఇది అన్నిటి కంకే 

వమాదకరంగా దేశమంతటా వ్యాపించి వుంది. అధికారంలో ఊన్న 

పక్షంతోసహో, అనేక రాజకీయవక్షాలు ఈ పావంలతో పాలు వంచుకుంటు 

న్నాయి. ఇట్టి రాజకీయపరమైన దురహంకారం కొనసాగుతున్న ంతకాలం 
ఇతరములై న ఏ మతదురహంకార ధోరణులనూ, నిర్మూలించటం సాధ్యం 

కాదు. దీనిని వదిలించుకుం కే ఆపైన మిగిలినవాటిని పరిష్కరించుకోవటం 

మనకు ఏమంత కష్టమనిపించదు. (చాలా (ప్రముఖంగా కనిపించే రకాలు 

మాత్రమే ఇచట సూచించబడ్డాయి. చిన్నచిన్నవి ఇంకా ఊండే ఉంటాయి.) 

ఘర్షణకు ప్రారంభం 

10. పైదాన్నిబట్టి చూచినపుడు, కొన్ని రకాలై న సామూహేక్ష 

దురహంకారాలు, మత విశ్వాసాల కారణంగా పుడతాయనీ, ఇతరాలు, 

కేవలం, మతసంబంధం లేని స్వార్ద వయోజనం పై మాత్రమే ఆధార వడి 

వృద్ధిచెందుతూ ఉంటాయనీ [ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తోంది. సామూహిక దుర 

హంకారం, లౌకికవాదం. అనబడేదానికి, పూర్తిగా విరుద్ధ తత్వమని 

చెప్పటం నిజం కాదు. నిజానికి, కేవలం మత విశ్వాసాలు విభేదించినంత 

మాత్రంచేత, ధార్మిక రంగంలో సామాన్యంగా, ఏ విధమైన సంఘర్షణా 
ఉండదు. తమ లౌకిక లాభాలను మూట కట్టుకోవాలనే పోటీ వల్లనే 

సంఘర ణలు సంభవి సుంటాయి. 
అ అలన 

“ధర్మము” నువిశాలమయినది 

11. చరిత్రను గమనించినా, తార్కికంగా పరిశీలించినా, ధార్మిక 

భావనలు సంకుచితములనిగానీ, ఆర్ట్క (యోజనాలు మరింత నమ[గము 

లనిగానీ అనిపించదు. డై స్తవ మతం వ్యాపించిన దేశాలలో, అమెరికా, 

యూరపు వంటి భూఖండాలలో నంకుచితమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కార 



242 భాంభజన్యం 

ణంగా నిర్మించ బడిన అనేక జాతి_రాజ్యాలు" ఉన్నాయి. ముస్తిం మతం 

వ్యాపించిన, సువిశాల భూభాగంలో, సంకుచిత ఆర్థిక జాతీయ. పయోజ 
నాలెపె ఆధారపడిన అనేక రాజ్యాలున్నాయి. నువిశాల సనాతన ధర్న 

పరిధిలో (వై దికమూ, వై దికేతరమూనై న శాఖల [కింద ఈ దేశంలో 
పిర్పొడిన మతవిశ్వాసాలతో సహా అర్ధిక. కారణాలు ఆధారంగా, భారత్, 

నేపాల్ వంటి రాజ్యాలున్నాయి. కాబట్టి ధర్మసాధన, విశాల భూమికను 

కల్పినుందనీ, ఆర్షిక (ప్రయోజనాలు, పరస్పర సంబంధాలను సంకుచితం ఆవ వ 
చేసివేస్తాయనీ నిరూపితమౌతోంది. 

వెట్టివ్యామోహం విడనాడాలి 

12. “ధర్మము అంపే, సార్వకాలికమూ, సార్వజనీనమూనై న 

వ్యవ స్త నందించేటువంటి శాశ్వత జీవనసూ త్రం, _పనిచ్చినఉదాహరణలను 

బట్టి "ధర్మము" పరిధిలో, నిహిత స్వార్ధంతో కూడిన, ఆర్థిక ప్రయో 
జనాలై ఆధారవడిన ప్రత్యేక ఆరాధన పద్దతులు కూడా ఉండవచ్చని 

స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. చిన్నచిన్న పంథలవబి, విశ్వాసాలు, అవాంతర 

విశ్వాసాలపట్లా "వెళ్త వ్యామాహాలు, పాక్షిక భావన అను సృషిసాయి. అవి 

ఆర్థిక, భౌతిక (ప్రయోజనాల నడుమ, సామరస్యం, సమానత్వాలనుసాధించే 

మార్గంలో, ప్రాదేశిక విరోధాలనూ, ఘర్ష ణలనూ వ వాం పిచేసాయి. కొబటి 
ప్ ది (ve) 

అటాంటి బెణీ వ్యామోపహ లం ఉండరాదు." 
గా లు 

13. ధర్మము, నమాజము, జాతి వంటివాటిని విడిచి ఎవరె నా, 
టలు 

ఆర్థిక (ద్రయోజనాలాధారంగానే, సమైక్యతను సాధించదలి సే, అట్టి 
నాలి విధిన్న రాజకీయ [ప్రయోజనాలు గల మానవజాతి నంతను, 

వాంతర తరగతులనన్నిటినీ కలుపుకుంటూ, (వ్రపంచస్తాయిలో 
ధించబడిగలదుగానీీ ఒకానొక (వ్రత్యేక భూభాగంలో సాధించ 
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టువంటప్పుడు “జాతీయ సమైక్యతి అన్న దానికి అర్ధం, న భై t3 =f tx 6 

14. జారీయ జీవనంలో నమైక్యత సాధించేందుకుగాను, విభిన్న ము 
రోడనా పద్దతులు వినాశమవటం మనం కోరం, వేర్వాటు మన 

స్తవం అసహనాల వంటి అవాంఛనీయ ధోరణులకు స్వస్తి వలకటమే 
; మాళించేది. భాషలను నాశనం చేయాలనిగాక, భాషామౌఢ్యం కార 

ణంగా డేశంరో వేర్చాటు ధోరణులుండరాదనేదే మనం ఆశించేది. 

సొధన సంప శ్రి 

పగాఢభ క్తి జాగృతం చేయాలి 

1. కుల, మత, విశ్వాసాల (వ్రసక్షి లేకుండా. భారతదేశం 

“హిందు రాష్ట్రమనే సత్యాన్ని నిస్సంకోచంగా |పకటించటమూ, దానిని 

మంతమూ, సమృదమూ, చె తన్యపూరమూ, సార్వభౌమంగానూ 
ధ యా ణ 

క్రి 
=] 

2, “హహాందవేళరుల మతాలను గౌరవినూ, నంర్ననూడ్చే వారికి ఈ 
Ca Rn pares అ 

సామం యొక్క ఆదర్శాల వట్ట, మూల్యములు, వా సత్వం, చరిత్ర, 
జె 

'సేమను, గొ రవాన్నీ, నేర్వేటందుకు సొన ఏర్పాట్లు 
అటి ల! ధా 
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. చేయాలి, రాష్ట్రీయాకాంక్షలతో వారి ఆకాంక్షలను తాదాత్మ్యం చేనుకొన్లే 
సంస్కారాలను వారిలో అలవరచే ఏర్పాట్లు చేయాలి, 

వేర్పాటు మాటలు తగవు 

8. లౌకిక జీవితంలో పౌరులందరూ సమానులే. ఈ సూత్రాన్ని 
ఖచ్చితంగా పాటించాలి, కుల, మత, విశ్వాసాలను బట్టి, సమూహాలుగా 

ఏర్పడుతుండే (ప్రజలు-.- ఊద్యోగాలనూ, ఆర్థిక సహాయాలనూ కోరటం 

లోనూ, విద్యాసంస్థలలో (ప్రవేశం కోరడంలోనూ, తదితర రంగాలన్నిటి 
లోనూ, తమకు మాత్రమే పత్యేక హక్కులనూ, సదుపొయాలనూ కోరే 
పద్దతికి మనం పూర్తిగా స్వ స్తిచెప్పాలి. “అల్బ్పసంఖ్యాకులు” “కులములు” 

అంటూ మాట్లాట్టం, ఆలోచించటం పూర్తిగా మానెయ్యాలి. 

దుష్టమయిన భాషావిధానాన్ని సరిచేయాలి 

4. నిత్యవ్యవహారం కోసం స్వతంత జాతి తన స్వంత భాషనే 

ఉపయోగి స్తుంది. అనేకములై న జాతీయ భాషల్లో, దానికున్న సౌలభ్యాన్ని 

బట్టి, వీలును బట్ట హిందీ భాష అనుసంధాన భాషగా అంగీకరించబడింది. 

హిందీని నులభం చేస్తున్నామంటూ, దానిని ఊర్జూ భాషామయంగా చేసి, 

అయోమయంగా చేయటం, స్వతం|త జాతీయ సార్వభౌమత్వంలో, మత 

తత్వాన్నీ, మతతత్వవాదుల బుజ్జగింపు ధోరణినీ ప్రవేశ పెట్టటమే. మన 
జాతి యొక్క. రాజ్యభాష పట్ల ఇట్టి దృష్టిని కలిగి, దానికి ఒక విదేశీభాషకు 
తోకలాగా మన దేశాన్ని కేసే ఆంగ్లంతో సమహోదా కల్పించటం 

మన ఉదాత్త జాతీయ జీవనతత్వపు పునాదులనే దెబ్బతీయటమవుతుంది. 
జాతివల్ల (ప్రగాఢమైన భ క్తి శ్రద్ధలే సమైక్యతకు మూలాధారం. కాబట్టి 
ఇట్టి తప్పుల తడక భాషావిధానాలను తక్షణమే విడిచి వేయాలి. 
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ఎకౌత్మక రాజ్యవ్యవన్గ కావాలి 

5, మనది ఒకే దేశం, ఒకే సంఘం, ఒకే జాతి. ఒకే విధమైన 

జీవనమూల్యాలూ, భౌతిక ఆకాంక్షలూ, (ప్రయోజనాలూ మనకున్నాయి. 

అందుచేత సహజంగా, మన జాతీయ వ్యవహారాలన్నీ, ఏకాత్మక స్వభావం 

కలిగిన ఒకే రాజ్యవ్యవస్థ ద్వారానే నిర్వహింపబడాలి. ప్రస్తుతమున్న 

నమాఖ్యా న్వరూపవ్యవస్థ వేర్పాటు భావాలను కలిగిస్తుంది; పెంచి పెద్ద 

చే స్తుంది; ఒక రకంగా చూస్తే ఇది ఏకైక జాతి అన్న భావానికి అది 

వ్యతిరేకం. కాబట్టి అది విఘటనాత్మకమే; దాన్ని సరిచేయాలి. ఏకాత్మక 

వ్యవస్థ గల రాజ్యం ఎర్పరచ్చేందుకు రాజ్యాంగాన్ని సరిదిద్దాలి. 

దురాక్రమణపుటలవాట్లను అరికట్టాలి 

6. ఆరాధనా శకేం[దాలనూ, వి|గహాలనూ విధ్వంసం చేయటం, 

గోహత్యా నిరోధ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించటం, పేర్ల సమాధులనూ, దర్శాలనూ 

మక్ళారాలనూ, శిలువలనూ, వ్యక్తి కి గత స్పలాల్లోనూ, (ప్రభుత్వ భూభాగా 

ల్లోనూ నిర్మించటం, మతపరమైన ఊఈరేగిరపులను నిరోధించటం, కల్లబొల్లి 

వంకలు పెట్టుకొని కల్లోలాలురేకె త్రించటం, బెదిరించటం వంటి చర్యలపట్ల 

ప్రభుత్వ [వసుత విధానం, సమైక్యతకు తీవ్రమైన (ప్రతిబంధకం. ఇట్టి 

చర్యలను ముందే నిరోధించటానికి బదులు, లోపాయికారీగా వాటిని సమ 

రించి, (ప్రోత్సహించే విధానం మరింత వై మనస్యాన్ని కలిగిస్తుంది. 

అందుచేత వెంటనే దానిని విడచి, అట్టి దుర్మార్గాచర ణలను అంతం కేసే 

దుకు ఒక విధానాన్ని దీక్షతో, ఉత్సాహంతో కొనసాగించాలి. 

హిందువు : అనన్య (శ్రద్ధ 

7. భారతభూమి మాత్రమే హిందువుల ధార్మక భావనలకు 

ఆలంబం. తీర్థయాత్రల పేరున ఈ సువిశాల భారతభూమిలో మాత్రమే 
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హిందువు సంచరిస్తాడు. ఆతని భౌతిక [ప్రయోజనాలు కూడా భారతభూమి 

తోనే ముడివడిఉన్నాయి. ఆ విధంగా ఆతని భక్తీ (శ్రద్దలు కేవలంపూ ర్రిగా 

భారతభూమి "సె పెన ఉంటాయి. అందువల్ల, స్వధర్మం, స్వదేశాల మధ్య 

అతని మనను ఏ విధమైన సంఘర్ష కా ఎన్నడూ ఉండజాలదు. ఈ 

రెంటి నడుమా -ర్తవ్పులే ా తాదాత్మ్యమే ఉంది. దేశం పట, ధర్యం పట్ల 

ఆతని విధేయత విభ క్షం కాదు; ధర్మం వట్ల ఆతని విధేయత, చేళంవై 
ఆతని విధేయతకన్న "విభిన్న ంగాగానీ, విరుద్దంగాగానీ, మన కగుపించదు. 

ఈ దేశంలో హిందువులు నూటికి నూరుపాళ్ళు జాతీయ నమాజమనటానికి 
సూటియైనబుజువి దే. వారిని “మత దురహంకారవాదులు'గా "పేర్కొ నడం 

తమ విదేయతలు విభ క్రంగానూ, ఒకొక్కప్పుడు సందేహాస్పదంగానూ 

ఉంటూ వుండే (ప్రజలతో సమానంగా వారి నుంచటం, అన్యాయం మాతమే 

గాదు, అవివేకం కూడా అవుతుంది. 

మతం మార్చిడి విధేయతను తారుమారు చేస్తుంది 

8. హిందువులను ఇతర మతాల్లోకి మార్చటమంటే, జాతి పట 

అనన్యమైన వారి విధేయతకు బదులు, వారిలో విభ క్త విధేయతను కల్పిం 

చటమే కాగలదు. అడి మన జాతి యొక్క,. దేశం యొక్క భ|దతకు 

ప్రమాదకరం. అందుకని దానిని ఆరికట్టటం అవసరం. మతం మార్చి 

డనేడి, ఒకడు స్వయంగా ఆయా మతతత్వ శాస్వాల తారతమ్యాలను 
(శ్రద్దగా అధ్యయనం చేసినమిదట జరగటం లేదు. బీదతనం, నిరక్ష 

రాస్యత, అజ్ఞానం, రకరకాల ఎఅలను చూపటం, కుతంత్రాలను తము 

కనువుగా ఉపయోగించుకొని, [ప్రజల మతం మార్చటం జరుగుతోంది. ఇట్టి 

మార్పులో నిజమైన హృదయపరివ రన అన్న (ప్రశ్నేలేదు. ఈ విధమైన 

అ[క్రమాలనూ, కార్యకలాపాలనూ నిషేధించటం న్యాయం, ఆజ్ఞానం 

లోనూ, బీదరికంలోనూ మునిగిఉన్న మన సోదరులను సంరోక్షించు 
కునేందుకు మనం చేయవలసిన కర్తవ్యమిది. 
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నఠయినమార్గం నేటి వికృతి 

9. హైందవ తత్వశాస్త్రం సర్వసమ(గమైనది గనుక, హైంద 

వేతరములై న తెగలను తనలో విలీనంచేసుకోగల అంతళ్ళ క్రి కలిగివుంది. 

పూర్వకాలంలో దురా। [క్రమణదారులై న శకులనూ, హూణులనూ' విలీనం 

చేనుకున్న సే, ముస్తిములనూ, కై సృవులనూ హిందూ సమాజంలో విలీనం 

చేసుకోవటం అవసరమని పండిత నె|హూ ఈ అభి|ప్రాయంతోనే అన్నాడు. 

పండిత నెహ్రూ అదే ఉపన్యాసంలో, జాతీయ నమైక్యతను సాధించేందుకు 

వివిధ ఆరాధనా విశ్వాని సాలను సమైక్యపరచి, వారితో ఒక (శ్రద్దా కేంద్రం 

పట్ల భక్తిని నింపేందుకు సరై న మార్గదర్శనం చేసాడు. అయినప్పటికీ, 

(ప్రస్తుత [ప్రయత్నాలు హిందువులను అప్రతిష్టపాలు చేసేవిగా ఊన్నాయి, 

అంతేగాదు హైందవేతరులను బుజ్జగిస్తూ, అట్టి వారనుసరిస్తున్న దురా 

కమణ తంత్రాలను మరింత [పోత్పహంచేవిగా కూడా సాగుతున్నాయి. 

అవి హిందువులను, అకర్మణ్యులుగనూ, నిన్సృహాయులుగనూ చేస, 

హిందువుల పరంపర సంప్రదాయాలను అవమానంపాలు చేస్తున్నాయి. 

ఇట్టి వికృత విధాగాన్ననునరించటం పండిత నెహూ చూపిన బాటను 

విడవటమేగాక, దానిని వ్యతిరేకించటం గూడా. ఇట్టి వికృతిని సరిచేయాలి. 

ఎల్లప్పుడూ జాతిపట్ర అచంచలమైన విదేయతకు కట్టుబడివున్న హిందువు 

అకు గౌరవాన ఏదమైన స్థానం కల్పించాలి. ఆ అచంచల విశ్వానం ఆధా 

రంగానే ఇతరులను కు హందువులలో నమైక్యం చేయాలి. 

సమితిని రద్దుచేయండి ! 

10. జాతీయ సమైక్యత పేరున వర్పరుచదిడిన సమితిలో, ఆనేకు 

లై న అనంతృ ప్రి పివాచులకు తమ కోర్కెలనూ, ఫిర్యాదులనూ [వకటించు 

కునే అవకాశం దొరికి, ఆ విధంగా తమ వేర్పాటు వాంఛలు తీరతాయనే 
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ఆశ రెకెత్సి ంది. మతదురహంకారాన్ని నిర్మూలించే మార్గం కనుగొంటా 

మని ఆ సమితి హోమో ఇచ్చింది. మతదురహంకారాన్ని ముందుగా నిర్వ 

చించాలని వారన్న మాటల వలన, తమ వర్షపరమైన కోర్కెలు తీరుతా 

యనే ఆశ హైందవేతరులలో కలిగింది. ఇందువలన తమతమ అ స్తేత్వా 

లను, వేరువేరుగా ఉంచుకోవాలనే కోరిక చాలా వర్షాల వారిలో మరింత 

తీవమవటం మా[తమే జరిగింది. అంతే. 

“జాతీయ నమైక్యత” కావాలంటూ, పదే పదే |ప్రకటించటంవలన, 
(ప్రస్తుతం అది బొత్తిగా లేదనే అవాంఛనీయ భావన కలుగుతోంది. 

కాబట్టి (వస్తుతం ఈ సమితి యొక్క అస్తిత్వం, అది [పారంభించబడిన 

మౌలిక ప్రయోజనానికే హానికరమనిపిసోంది. అందుచేత వెనువెంటనే 

దీనిని రద్దు చేయటం అవసరం. జాతీయ సమైక్యతా సాధనకు అది 
మొదటి మెట్టు కాగలదు. 

భర తవౌక రిం 

జీవనకార్యం 

హిందూ (పజానీకంలోని ఈ జాతీయ లక్షణాన్ని రా. స్వ, సంఘ 

గు రించింది. అందుకనే హిందువులలో భారతదేశం పల్ల, దాని జాతీయ 

జీవనం పట్ల, జాజ్వల్యమాన మైన గ్రద్ధాభ క్షు కులనూ, పరిపూర్ణమైన థ్యేయ 

నిష్టనూ, సద్దుణాలనూ సౌశీల్యాన్నీ రోగిలించేందుకూ, వారందరి నడుమా, 

సామాజిక స చై తన్యాన్నీ, పరస్పర సాహార్ద, (పేమ సహకారాలనూ 

మేల్కొల్పేటందుకూ, కులాలు, మతసం|వదాయాలు, భాషలవంటివన్నీ 

ఆఅపధానాలనే గు ర్రింపు వారిలో కలగడేేే ఎందుకూ, సమాజసేవే అంతిమ 
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లక్ష్యమని చెప్పి వారి స్వభావాన్ని తదనుగుణంగా తీర్చిదిద్దేందుకూ, నిజ 

మెన నినయం, క్రమశిక్షణా భావాలను వారిలో నింపేందుకూ, ఏ సామా 

జ్క బాధ్యతనై నా సరే స్వేకరించతగినంతగా ఆరోగ్యవంతమూ, బల 

సంపన్నమూ అయ్యేటట్లు వారి దేహాలకు శిక్షణ నిచ్చేందుకూ, ఆ విధంగా 
వారిలో అన్ని జీవన గమ్యాల్లోనూ సర్వతోముఖమై న అనుశాననాన్ని 
సృష్టించేందుకూ, హిమాలయం నుండి కన్యాకుమారివరకూ మన (ప్రజల 

నందరినీ, సమరసమూ, సమ(గ్రమూనై న జాతిగా నిర్మాణం చేసేందుకూ 

కృతనిశ్చయంతో వనిచేసోంది. 

దృఢ విశ్వాసాలు 

సంఘానికి (ప్రత్యేకమైన కోర్కెలేమి లేవు. అది (ప్రత్యేక హక్షుల 
కొరకూ సదుపాయాల కొజకూ పోరాడదు. ఎన్నికల రాజకీయంలో అది 
ఎన్నడూ పాల్గొనదు. అధికారంలో వాటా కావాలని కోరదు. దానికి అట్టి 
విధానం కూడో లేదు. మన జాతిని నునంఘటితమూ, నమృద్ధమూ, కీర 
మంతమూ చేయడంకన్నా, జాతీయ బలిపీఠంపై తమ “నర్వన్వమూ 

సమర్పణ చేయడంకన్నా వేరే ఏ ఆశయాకాంక్షలు నంఘానికి లేవు. 

అందుకనే ఏ ఒక గ్ర కులంవట్లా, సంవదాయం, వక్షాలపట ద్వేషానికి 
లా ac] 

దానిలో ఏ మాత్రం ఆస్కారం లేదు. తన దృష్టిలో సవ్యమైన హిందూ 
భావన కలిగి ఉన్నందున, అన్నిటివట్లా, సమాన గౌరవం, (పేమ, 
సహనాలను సంఘం కలిగి వుండి. హిందూ భావన [వ్రకారం, రాజ్యం 

యొక్క కర్తవ్యం లౌకిక వ్యవహారాలకు మ్మాతమే పరిమితం, మతవిశ్వా 
సాలు, సంప్రదాయాలూ ఆధారంగా, వేరెవ్వరికీ లేని వ్రత్యేకమెన హకులను 

టలు న్్ 

కల్పించాలని ఆలోచించటం హిందూ విశ్వాసాలకూ, నంవదాయానికీ 
పూ ర్తిగా వ్యతిరేకం. 
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దిగలాగిన చేయి 

అనాది నుంచీ ఇంతవరకూ కొనసాగుతూ వచ్చిన, ఒకే జాతీయ 
సమైక్యతా భావాన్ని పున్నపతిష్టించటమే సంఘ లక్ష్యమనేది స్పష్టంగా 

తెలుస్తుంది. (ప్రభుత్వం, అధికార పక్షంలోని కొందరు ముఖ్య సభ్యులు, 
మరికొన్ని రాజకీయ పక్షాలూ, దుర్చుద్ధితో వి|దో హకార్యంగా దీనిని 

వర్ణించిన కారణం చేతనే సంఘం వల్ల కొన్ని సంశయాలు రేక కాయి. 

లేకపోతే నేరు నరః వల వ్యాపించియన్న (ప్రొాంతీయతక్వాన్నీ, భాషాపర 

మెన విరోధాలనూ, కులతత్వాన్ని తొలగించే కృషిలో ఈసరికి, సంఘం 

నాలా వరకూ విజయవంతవయ్యేది. ఆ [పయోజనం కోనమై మళ్ళీ ఏదో 

ఒక సమితిని ఏర్పరచవలసిన అవసరమే లేకపోయేది. 

సవిత శపథం 

సుదృఢమూ, పునఃనంఘటితమూ, సమై క్యమూనై న జాతీయ జీవి 

తాన్ని నిర్మించటమనే, తన పవిత్ర కార్యంపై అచంచల విశ్వాసంతో 

ఇన్ని సంవత్సరాలుగా రా. స్వ. సంఘం కృషి చేస్తూ వుంది. ఈ 

మారాన్ని ఒక పవిత్ర క రవ్యదీక్షగా స్వీకరించింది. సర్వశ కిమంతుడె న 
fs ని అజం రుం 

పరమేశ్వరుని కృపచే అది ఈ పనిని అలాగే కొనసాగిస్తుంది, ఈ కృషిలో 

అచిరకాలంలోనే విజయాన్ని కూడా పొంది తీరుతుంది. 

కొన్ని మౌలిక భావనలు 

సూలంగా చెప్పాలంపే:. 
శ 

1. డేశం పట్ల, దాని సంప్రదాయం వట్ట, శతాబ్దాల తర బడిగొ 
రా 

ఇచట పుట్టిన వీరుల పట్ల, దేశం యొక్క యోగక్షేమాల పట్ర ఎవరి 

విదేయళ 'అవిభక క్కంగానూ, క్ర శ్రీలేకుండానూ ఉంటుందో వారు జౌత్రీయలు. 
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2. అట్టి విధేయతను కలిగి వుంటూనే, తమ వంథా, కులము, 

భాషలవరంగాగానీ, లేదా, ఇతర (ప్రజలకన్న విభిన్నంగా తామనుకొన్నే 

తమ “తెగి వరోంగాగాన్కీ ఆలోచించుకుంటూ, తమ పరిమిత (ప్రయోజనం, 

రాజకీయాధికారానుభవాల కొరకు, ఇతర సామాన్య (ప్రజానీకం కోరనట్టీ 

లేడా అనుభవించనట్టి, (ప్రత్యేక హక్ష్తులనూ, నదుపాయాలనూ పొందటం 

కొకు (ప్రయత్నిస్తూ, వీటి కొఅకై అనూయపడీ, ద్వేషించీ, వ్యతిరేకించీ, 

ఒకోసారి హింసా మార్గాలకు కూడా దిగజారేవారు. మతదురహంకార 

వొదులు. 

3. (1) ఎవరి విధేయత విభ క్తమో, అలాగే, ఎవరు ఒకటవ 

సూత్రంలో చెప్పబడిన దానికన్న అతీతంగా విధేయతలు కలిగి ఉంటారో, 

అలాగే, విదేయతల నడుమ సంఘర్ష ఇ వచ్చినపుడు, దేశ [ప్రయోజనాలను 

గొరవించరో, లేక వాని వట్ట తూష్టీభావం వహిసారో, అలాగే తమ 

తమ విశ్వాసాలకు చెందిన ఇతర విషయాలనే సేవించాలని అనుకుంటారో, 

అట్టి సమూహాలవారందరూ._. విరోధులు. 

(11) ఎవరు తమంత తాముగా విదేశీయలమనీ, ఆ|కమణదారుల 

మనీ, ఈ దేశంలొ విజేతలమూ, ఒకనాటి యజమానులమూ, పొలకులమూ 

ననే నమ్మకాలను కొనసాగిస్తూ ఉన్నారో వారంతా విజాతీయలని తెలు 

బానే వుంది. అయితే తమని మరల అటువంటి వరిపాలకులనుగా పునః 

పతిస్టించుకోవాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు, అట్టి సమూహాలవారు కూడా 

"తువులే ఆవృతారు. 

4. జాతీయలే అయినప్పటికీ, ఏవో కొన్ని వికృత భావాలు కార 

౦గౌ, (వజలందరి నుండీ, నమ్మగ సమాజం నుండీ విడిపోవాలని సయ 

ఎంచి, కామొక ప్రత్యేకమైన, తరుచు విరోధ రాజ్యంగా రూపొంద 

వత్నించే వారందరూ జాతీ వ్యతిరేకులు. 
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5. (1) నాలుగవ అంశంలో చెప్పబడినవారిలో, ఎవరు, తమ 
లక్ష్యాలను సాధించుకునే నిమిత్తమై, మూడవ అంశంలోని ఒకట రెండు 

విభాగాలలో చెప్పబడినవారితో, చేతులు కలవడానికి సంకోచింవరో; లేద్రా_ 
ఈ లక్ష్యాల కొరకై, ఏ విదేశీశ క్రీతోనై నా సరే కలవడానికి సిద్ధ 
వడుతూ ఉంటారో, లేదా, కలయిక కోసం నిజంగా ప్రయత్ని సారో 

వారందరూ డేళ [దోహులు. 

(10) ఏ రాజకీయపక్షాలు, అధికారాన్ని పొందటానికిగానీ, నిలబెట్టు 
కోవటానికిగానీ పెన చెప్పబడిన మూడవ అంశంలోని, ఒకటి రెండు 
విభాగాలలోనూ, నాలుగవ అంశంతో చెప్పబడినవారితోనూ, చేతులు 

కలుపుతూంటవో, లేక అట్టివారికి (ప్రత్యేక గౌరవప్రతివత్తులను కల్పి 
స్తూంటవో అవన్నీ గూడా అయిదవ అంశంలోని ఒకటవ విభాగంలో చేర ఎ 

బడవచ్చును. 

(111) ఏవేవో విదేశీ శ కులకు ఇచట ఆధారాన్ని కల్పించే సిద్ధాం 

తాన్ని విశ్వసిస్తూ దేశముకన్న మిన్నగా అట్టి విదేశీ శక్తుల పట్ల మొగ్గ 
చూపుతూ, మన దేశానికి వ్యతిరేకమై నప్పటికీ, వారు మన దేశం మిద 
దండయో|తలు చేసిన సందర్భంలో గూడా సహించి, తంటాలు పడి వారి 

దండయా [తను సమర్థించ యత్నించి, (ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో వారికి 

సహాకరి సుంటారో, వారందరూ దేశదోహులూ, శ తువులుగా కూడా 
అవుతారు. 

దురదృష్టవశాత్తూ మన పవిత్ర భూమిలో “పై అన్నిరకాలవారూ 
ఉంటున్నారు. పటిష్టమైన సమెక్య జాతీయ జీవన నిర్మాణానికి, ఈ 

పర య్ 

నిజాన్ని, సరిగా, ధైర్యంగా అర్షం చేసుకోగలగటం అత్యవసరం. 
ర్ల 0 

అటువంటి వర్షాలన్నిటిలోనూ మినహాయింపులు తప్పక ఊంటాయి. 
జాతీయలనబడే వారిలోనే, దేశ (దోహులై న, వ్యక్తు కులూ ఇతర వర్షాల 
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వారిలో దేశభ క్రులూ కూడ కనిపించవచ్చు. వ్యక్తిగత గుణాలకూ, 
మూకుమ్మడి మన స్తత్వానికీ నడుమ గల వ్యత్యాసం మనం గురి ంచాలి* 
మూకుమ్మడి ఉన్మాదం రెచ్చిపోయినపుడు ఆయా ఇతర వర్షాలలోని దేశ 

భక్తులైన వ్యక్తులు, తమ కాళ్ళ [కింద నేలే కరిగిపోయి ఆ వెల్లువలో 
కొట్టుకుపోతారు. ఈ విధమైన మూకుమ్మడి మనస్తత్వం గుణించి, ఊమ్మడి 
మన నత్వంగానే ఆలోచించుకోవాలి. దేశ ప్రయోజనాల సాధనమే ముఖ్య 
లక్ష్యమనే సంగతి దృష్టిలో ఉంచుకొని, సాంఘీక, సాంస్కృతిక, చారి 

[త్రక, రాజకీయ భూమికలె పై దీన్ని గురించి ఒక్కటిగానే ఆలోచించి 
వ్యవహరించాలి. వ్యకి, గతమైన వికృత ధోరణులనూ, వికృతకృత్యాలను 
గానీ అదుపు చేసేందుకు సాధారణ చట్టం చాలును. 

మొదటి అంశంలోని వారి (ప్రయోజనాలు అతి|ప్రముఖాలు. వాటికి 
తప్పక (పాధాన్యత నివ్వాలి. రెండవ అంశం, నాలుగవ అంశములలోని 

వారితో, జాగరూకతా, సామర్థ్యాలతోనూ, సానుభూతితోనూ, (మేమాభి 
మానాలతోనూ, అవగాహనతోనూ వ్యవహరించాలి. దేశమునకూ, జాతికీ, 
'పమాదకరములు, నష్టకరములూ కాగల, విచ్చిన్నకర కార్యకలాపాల 
నుండి వారిని బయటకు . లాగేందుకై = ఇతరులను సాధ్యమైన అన్నివద్ధతుల 
లోనూ, గట్టి చర్యలను తీనుకొని అణచివేయాలి. 

కొన్ని భయాలు 

జబల్పూర్లో జరిగిన ఊషాభార్గవా ఉదంతం తర్వాత, వండిత 
నెహూతోసహా అనేకమంది నాయకులు “అధిక సంఖ్యాకుల మత దుర 

హంకారం”అన్న వదజాలం విచ్చలవిడిగావాడటం మొదలు పెట్టి, పౌందవు 

లకు మత దుర హంకారాన్నంటగట్టి, దానిని ఆఅజీచేసామని బెదిరించటం 

ఆరంభించారు. ఈ “జాతీయ నమె క్యతా నమితి” గూడా, ఈ వాతావరణం 

లోనే ఏర్పరుచబడింది కాబట్టి అది ఒక నందేవోనికి తావిస్తుంది. మంచిదే 
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కదా అనిపించేటువంటి “జాతీయ సమైక్యతి అనే మునుగు [కింద 

సలకు హిందువుల సంరక్షణకూ, సంక్షేమానికీ కృషి చే స్తున్నటువంటి సంస్ద 

మతదురహంకార సంస్థలనే పేరు నంటక సేందుకూ, హిందూసమాజంలోని, 

ఆత్మగౌరవం, ఆత్మ విశ్వాస భావనలను భగ్నం చేయటంద్వారా, దానిని 

దుర్భలం చేయటానికీ, హిందూ వ్యతిరేకవర్షాలను సంతుష్టి పరచి, వారిని 

మంచి చేనుకునేందుకూ [ప్రయత్నించటం ద్వారా దురాక్రమణ వధకాలలో 

వారికి (పోళ్చాహం ఇచ్చేందుకూ ఒక కుటిల [ప్రయత్నం ఆర ౦భమైందని 

సండేహించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతోంది. 

సాక్ష్యాధారాలు 

1. ఆలిఘర్లో జరిగిన సంఘటనల మె, నిష్పాక్షిక మెనవిచారణను 

జరిపించకపోవటం, అలీఘర్ విశ వివిద్యాలయాధికారులు నిక్షోషులనటం. 

మన రాజ్యాంగపు టాశయాని కనుగుణంగౌనే గావచ్చు, ఆకాశ 

వాణిలో హిందీ భాషాప్రయోగాన్ని సులభతరం చేస్తున్నామనే మునుగు 
క్రంద, దానిని ఉర్లూమయం చేయటం, ఆ విధంగా ఆ భాషను (భష్టం చేసీ 

అయోమయంగా తయారుచేయటం; 

మన జాతీయ వీరులకు సంబంధించిన అంశాలను పాఠ్య[గంధాల 

నుండీ తొలగిస్తాననీ, హిందూ ఉత్సవాలను, పాఠశాలల్లో జరుపుట సషీ 

ధిస్తాననీ, ఉత్తరప్రదేశ్ విద్యామం|తిచేత ఇవ్వబడిన హామిలూ; 

తూర్పు బెంగాలు నుండి వస్తున్న అక్రమ ముస్తిం ప్రవేశకు 

లను బహిష్కరించటం పూర్తిగా చట్టబద్ధమే అయినప్పటికీ, వారినివెనుకకు 

సంపివేయరాదనే విధానాన్నవలంబించటం, తూర్చుబెంగాల్లోని హిందువు 

లపై సాగుతున్న దురంతాలకు, నిరసన తెలుపవద్దని పశ్చిమ బెంగాలు 

నికి సలహా ఇవ్వటం, అట్లా చేసే ఈ దేశంలోని “అల్ప 
సల్సా అటి 
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నంఖ్యాకులు అంటే ముస్తిములు, తమకు భద్రత లేదని భావిస్తారని 

వింతగా వాదించటం. ఇవి మనలోని భయంకర సందేహాలను రూఢి 
చేస్తూ, ముస్తిముల బుజ్జగింపు కొనసాగుతోందనటానికి బుజువులుకాగలవు. 

ఇలాంటివే మరికొన్ని ఉదాహరణలు గూడా చెప్పుకోవచ్చును. 

2. ఇప్పుడేర్పరుపబడిన ఉపసంఘం, వివిధ “మత దురహంకార 

నంస్థల (ప్రతినిధులను ఆహ్వానించి, వారి అభిప్రాయాలను అడిగి తెలుసు 

కుంటుందని కొదిరోజుల (క్రితం ప|తికల్లో ఒక వార కనిపించింది. “మళ 
ది (ae) paar. 

దురహంకారముిను నిర్వచించటానికే ఆ ఉపసంఘం పుట్టింది. కాబట్టి 

“మతదురహంకారము అంపే ఏమిటో అది నిర పచించాలి, అలా చేయక 

ముందే కొన్ని సంస్థలను “మతదురహంకార సంస్థలు గా అది[ప్రకటించటం, 

విధి నిర్వహణలో * అది ఏ మాత్రం నిజాయితీతో వ్యవహరించగలదోనని 

సందేహించే అవకాశం కల్పిస్తోంది. 

3. ఆ ఉపసంఘంలోని గొరవనీయులె లైన సభ్యులు కొందరు, అనేక 

సందర్భాల్లో అనేకమంది హిందూ వ్యక్తులనూ, సంస్థలనూ గూడ “మత 

దురహంకారు"లుగా "పేర్కొంటున్నారు. ఆ పదం యుక్క అర్థమేమిటో 

నిశ్చయింపబడకముండే, ఇలా నిందారోవణలకు దిగే మన సత్వం ఆ 

వ్యక్తుల యొక్క నిజాయితీ గురించే శంకించే అవకాళమిసోంది. 

4. అట్టి వ్యక్తు కులతో కూడినదీ, అటువంటి వాతావరణంలోప్పట్టి నదీ 

అయిన ఒక ఉపనంఘం ద్వారా నిజాయిరీతో కూడిన విచారణను ఆశింవ 

గలమా? 

ర్, “భారతదేశంలోంచి విడిపోయి, వేరే వే 'కరాజ్యం ఏర్పురుచు 

కోవాలనే ఊద్దేశ్యం ఉన్నదా” అని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమం తిని (ఊవ 

సంఘం) (ప్రశ్నించటం జరిగింది. అట్టి ప్రశ్న వేయడం. అవ్రతిష్షకరం, 
ఆహ 

7. 
i 
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అవమానకరం కూడా. ఉపసంఘంలోని సభ్యుల పాక్షిక మన సతక్వానికి 
అది ఒక నిదర్శనం కూడా. పక్షపాతబుద్ధి గల వారి నుండి నిజాయితీతో 

కూడిన విచారణను ఊహించలేం గదా? 

6. రాజకీయ పక్షాల అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడంలో ఈ 

సంఘానికి అభిలాష ఉన్నట్లు చెపుతున్నారు. అటువంటప్పుడు, రాజకీయా 

లతో ఏ సంబంధం లేని రా న్వ. సంఘాన్ని దీని కాహ్వానించటంలో 

బాచిత్య మెక్కడిది? 

7. ఈ సమితి యొక్క అధికారాలేమిటి? పరస్పరం అభిప్రాయా 

లను ఇచ్చిపుచ్చుకునేందుకు తప్ప ఇతర ప్రయోజనం, ఉపయోగం లేక 

హోయినటయితే అటి వృధా [ప్రయాసలతో పాల్గొనటం కాలాన్ని వృధా 
రు యల 0 

చేయటం మాత్రమే అవుతుంది గదా. 

8. ఈ సమితిలో, పభుత్వం, అధికారంలోని వక్షాలదే పైచేయిగా 

ఉన్నటగుపిసోంది. ఈ పరిసితుల్లో సమస్యల గురించిన, నిష్పాక్షిక పరి 
ae) టు థి యా 

శీలన జరుగుతుందని ఊహించటం దండుగే కదా! 



దే బయటినుంచి వచ్చే దురాక్రమణశ క్రులకన్న, దేశంలోవలనే 

ఉన్న విరోధశ కులు జాతీయ భద్రతకు మరింత ముప్పుకలిగి స్తాయనేదే 

[వ్రవంచలోని అనేకదేశాలచరి త్ర చెప్పే విషాద గుణపాఠం. ఆంగ్లేయల 

నిష్క్రమణ నాటినుండి జాతీయ భద్రతగురించిన ఈ [వథమపాఠాన్ని 

దురదృష్టవశా త్తు మనవాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ విన్మరిన్తూనే వచ్చారు. వాస్తవాల 

నెదుర్కొనే ధై ర్యంలేక, పగటికలలుకంటూ, మనపై విరుచుకుపడుతున్న 

దురంతాలపరంపరను కప్పిపుచ్చేందుకు అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు పెద్ద 

పెద్ద నినాదాలు చల్లి స్తున్నారు. రాజకీయవమ్షాలు, ముఠాలు తమ తమ 

సంకుచిత స్వార్థ “ వయోజనాలు సాధించుకొనేందుకు విరోధశ కులతో 

అవకాశవాద ఒప్పందాలు చేవకొంటున్నాయి. మన జాతీయ స్వాతం ఫ్ర (్యానికి 

భ|దతకు లోలోవల ముంచుకువ స్తున్న దేశ విద్రోహ (ప్రమాదాన్ని మరింత 

తీ(వమె నదిగాన, చా_స్టవికమై నదిగాను చేయడానికి వీళ్ళంతా చేతులు 

కలుపుతున్నారు. 
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మొదట ముస్లింల సంగతి పరిశీలిద్దాం 

“ఈనాడిక ముస్టిముల సమస్య అనేది లేనేలేదు. పాకిస్తాన్ను 
సమర్థించిన దుష్షళ కులన్నీ శాశ్వతంగా ఇక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాయి. 

ఇచట మిగిలిఉన్న ముస్తి ములందరూ దేశభ కులే. వారికి మరొక్షదేశంలేదు 

గనుక ఈ దేశానికి విధేయులై. ఉండకతప్పదు' అని ఈనాటికికూడా 

చెప్పేవా రేకులు ఉన్నారు, 

వొన్తవం ఎమిటి ? 

అయితే వాస్తవాలేమిటి 10 పాకి స్తాన్ను సమర్థించే వర్గాలన్నీ 

పాకి స్తానుకు వెళ్ళిపోయినవనటం నిజమా ? హిందువులు అధికసంఖ్యలో 

ఉన్న (పాంతాల ముస్తి ములే, నాటి సంయు కృపరగణాల(ఊ త్తర ప్రదేశ్) 

నాయకత్వం క్రింద పాకి సాన్ ఉద్యమంలో మొదటినుండి అ(గేసరులుగా 

ఉన్నారు. దేశవిభజన తరువాత వాళ్ళంతా పూర్తిగా ఇక్కడే ఊండిపోయి 

నారు. నిజానికి పాకి స్తాన్లో భాగాలుగా జేరిన పంజాబు, బెంగాలు, సింధు 

వాయవ్య సరిహద్దు ప్రాంతాలలోని ముస్టిములే 1987 ఎన్నికల్లో ముస్తిము 
లీగును పూ ర్రిగా ఓడించినారు. ఆ తరువాత కాలంలోనే మన నాయకుల 

తప్పుడు విధానాలు అచ్చటి ముస్లి ములను ముస్లి ములీగు చేతులలోకి 

నెటి వేశాయి. 
ట 

దేశవిభజనకు ముందు రాజ్యాంగనిర్మాణనభకు ఎన్నికలు జరిగాయి, 

ఆ ఎన్నికల్లో పాకీ స్తాన్ నిర్మాణాన్ని ఎన్నికల సమస్యగా తీసికొని 

ముస్లి ంలీగు | పోటీ చేసింది. కాం[గెసుకూడ కొందరు ముస్తి ము అభ్యర్థులను 

దేశమంతట నిలబెట్టి ౦ది, అట్లాపోటీ? పెట్టి న దాదాపు అన్ని స్థానాలలోనూ 

లీగు అభ్యర్థులకే “ముస్తములు ) ఓట్లువేసిసారు. కాం[గను నిల బెట్టి న ముస్తిము 

అభ్యర్ధ్థలు చిత్తుగా ఓడిపోయారు. వాయవ్యసరిహద్దు [ప్రాంత మొక్కే 
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అందుకు మినహాయింపు. అంటే ఇక్కడ ఊన్న కోట్లాది ముస్లిములు మూక 

ఉమ్మడిగా పాకీస్తాన్ను బలపరచినవారేనని దాని అర్థం. 

కనీసం ఆ తరువాతై నా ఇక్కడ ఊండిపోయినవాళ్ళలో మార్చు 
వచ్చిఠిదా ? 1946-47 లో సంభవించిన దేశవ్యా ప్త్రమైన కలహాలు 
దోపిడీలు, దహనకాండ, మానభంగాలు మొదలగు దురంతాలకు దారిదీసిన 
వారి పాతఠతపగ, హత్యా(ప్రవృత్తి ఈనాటికై నా లేకుండా పోయాయా? 
పాకిస్తాన్ నిర్మాణం తర్వాత హఠాత్తుగా వాళ్ళు దేశభ క్రులుగా అయిపోయి 
నారని నమ్మడం, ఆత్మహత్యానదృశమే అవుతుంది. వాళ్ళుమారలేదు 
నరిగదా, పాకిస్తాన్ ఏర్పడిన తర్వాత ముస్తిం (ప్రమాదం వందరెట్రయింది; 

పాకిస్తాన్ వీళ్ళ భవిష్యద్దురా క్రమణ వథకాలకు వ తానుగా నిలిచింది. 

పాకిస్తాన్ - నిరంతర దురాక్రమణ 

వారి దురాక్రమణపథకం ఎప్పుడూ రెండువిధాలు. మొదటిది (పత్యశ 

దురాక్రమణ. స్వాతం త్ర్యంరావటానికి ముందురోజుల్లోదానిని, “ప్రత్యక్షచర్య” 
అని జిన్నా వ్యవహరించినాడు. ఆ మొదటి దెబ్బలోనే వారు పాకిస్తాన్ 
సాధించుకొన్నారు. పాకిస్తాన్ నిర్మాణంలో భాగస్వాములై న మననాయకులు 
ఆ దుర ంతాన్ని కేపి ఎపుచ్చుకొ నేందుక్షై అన్నదములు భాగాలు పంచుకొన్నట్లు 

దేశవిభజన జరిగిందంటూ ఏవేవో చెప్పవచ్చు. కాని మన మాతృభూమి 
ఖండింవబిడి, దురాక్రమణ బుద్ధిగల ఒకముస్తి రాజ్యం నిర్మింవబడింది అనే 

పచ్చినిజంమా[తం తెలునూనే ఊంది. పాకిస్తాక౯ా అనబడేది ఏర్పడిన నాటి 

నుండి ఆది ముస్తి ౦ల నిరంతర దురా[క్రమణకు ఒక న్పష్షమయిన నిదర్శనమని 

మనం చెవ్పుతూనే ఉన్నాం. వన్నెండువందలఏండ్రకు పూర్వం తాము 

ఈ భూమిపై అడుగు పెట్టి ననాటినుండి ఈదేశం మొ తాన్ని, మతాంతరీకరణ 

చేయాలి, బానిన చేసికోవాలి అనే ముస్తి ముల కోరిక అనేక శ తాబ్బాలపాటు 

తమ రాజకీయ ఆధివత్యం కొనసాగించినవ్పటికీ సఫలంకా లేదు. “కాతీయ 
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విజిగీషు (పవృ _త్తివలః మహామహులై న వరా కమవంతులు ఉద్భవించి, వారి 

రాజ్యాలకు గోరీలు కట్టారు; ఐనప్పటికీ వారి ఆ|కమణవాంఛ మాతం 

భగ్నం కాలేదు. ఆంగ్లేయులరాక, తమవాంఛను నెరవేర్చుకోటానికి 
అవకాశం ఇచ్చింది. వారు తెలివిగా పాచికలు ఆడినారు. అదనుచూచి 

భయోత్పాతాన్ని, కల్గొలాలను నృష్టించినారు. చివరకు బెదరగొట్టి తమ 
కుత్సితమై న దేశవిభజన వాంఛకు మన నాయకులను లొంగదీశారు. 

సంఘానికి చెందిన మనంమా[తం ఈ చారి[తక సత్యాన్ని అనేక 

నంవత్సరాలుగా పదేపదే చెప్పుతూనే ఉన్నాం, [పపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన 
(ప్రముఖ చరిత్రకారుడై న ఆర్నాల్లుటాయెన్ బీ కూడ కొద్దికాలం క్రితం దాన్నే 

బుజువుచేసినాడు. ఆయన మనదేశానికి రెండుసార్దు వచి ఏ అతి సన్ని హితంగా 

పరిశీలించి, మన జాతీయ వికాసాన్ని అధ్యయనంచేసి, దేశ విభజనపట్ర 
సరియైన చారిత్రక దృక్కోణాన్ని వివరిస్తూ ఒకవ్యాసం వాసినాడు 

ఈ దేశాన్నంతనూ పూర్తీగా స్వాధీనం చేసికోవాలని ముస్తి ములు వం|డెండు 

వందల ఏండ్లుగా కంటున్న కలలను ఇరువదియవ శ తాబ్దంలో నిజంచేసికోవ 

టానికి, పాకిస్తాన్ ని ర్థాణంతొలిమెట్టుమాత మే అని అసందిగ్గంగా ఆవ్యానంలో 
ఆతడు వ్రాసినాడు. తొలివిజయం వారి (పత్యక్షదురా[కమణకు వదును*ె పెట్టింది; 
అది కాశ్మేరుపై విజృంభించింది. కొంతమేరకు అందులోగూడ వారికే 
విజయం లభించింది. కాశ్మీరులోని మూడింట ఒకవంతుభూమి ఈనాటికిగూడ 
వారి కబంధహస్తాల్లో చిక్కుకొనిఊంది. కాశ్మీరులోనేఉన్న శకి క్రిమంత మైన 
పాకి స్తానీ అనుకూలవర్లాల సహాయంతో మిగిలిన కాక్మీ రనంతనూ 
ఆ క్రమించాలని ఈనాడు పాకిస్తాన్ (ప్రయత్ని సోంది. 

జిన్నా కన్నకలలకు అనుకూలం 

వారి దురాక్రమణ పథకంలోని రెండవపద్దతి మనదేశంలోని కీలక 
ప్రాంతాల్లో ముసి ముల సంఖ్యను అధికం చేసికోవటం, కాళ్మీరు తరువాత 
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అస్సాం మిద వారి చూపుపడింది. అస్సాం, |తిపుర, మిగిలిన బెంగాలు 

ప్రాంతాలను వారు ఒక పథకం (ప్రకారం తమ జనాభాతో చాలాకాలంగా 

నింపివే సున్నారు. తూర్పు పాకీసాన్లో కరువుకొటకాలు వచ్చాయి, కాబట్టి 
వూ అబే 

రు 

అచటి |వజలు అస్సాం, పశ్చిమబెంగాలు |ప్రాంతాలలోకి వచ్చిపడుతున్నట్లుగా 

నమ్మించటానికి చెప్పేమాటలు ఏమాకత్రం నిజంకావు. పాకి స్తాన్లోని 

ముస్తి ములు పది హేనేండ్డుగా అస్సాములోనికి చొరబడుతూనే ఊన్నారు. 

అంపే, ఈ వదిహేనేండ్లు తూర్చుపాకిస్తాన్ లో కరువుకాటకాలు తిష్టవేసికొని 

కూర్చున్నాయని అర్హమా? వారుదొంగచాటుగా అస్సాములో (పవే+స్తున్నారు. 

స్థానిక ముస్లి ములు వారికి ఆశ్రయం కల్పి స్తున్నారు. తతృలితం, అక్కడ 

1950 లో 11% ఉన్న ముస్తిం జనాభా ఈనాడు 22% కన్న అధికమయింది, 

కాలక్రమంలో అతినహజంగా పాకిస్తాన్లో అంతర్భాగంగా మారేందుకుగాను 

అస్సామును అధికసంథ్యాక ముస్తిం[పాంతంగా మార్చేందుకు ఇదియొక 
ae) 

కుట్రకాక మరేమవుతుంది ? 

1960 లో అస్సామును నాశనంచేసిన బెంగాల్ వ్యతిరేక కల్లోలాల్లో 

ముస్తిం జనసామాన్యం, ముస్టిం మంత్రులుకూడా ఎప్పటివలెనే విద్రోహ 
లా రా 

నాటకమాడినారు. తమ పథకానికి అనువుగా ఒకచోట బెంగాలీ హిందువును 

అస్సామి హిందువుమైకి, మరొకచోట అస్సామీ హిందువును బెంగాలీ 

హిందువుమై కి ఉసికొల్చుతూ, బెంగాలీ హిందువులను తుడిచిపెపే 

ఆ యత్నంలో కలహాలు [పతి హిందువు గృహంలోకీ గాఢంగా చొచ్చుకొని 

పోయేట్లు చేసినారు; దీనివల్ల . ఆ|పాంతంలో హిందువులశాతం తరిగింది; 

ముస్లిం శాతం పెరిగింది; అచట జరిగిన కొన్ని నంఘటనలు అనేక 

రహస్యాలను వెల్లడిస్తాయి. ఒకబెంగాలీ ముస్లి ౦ పెద్దమనిషిఇల్లు నురక్షితంగా 
ర తి ay ఎ ల 

ఉండగా, దానికి అటూఇటూ ఊన్న బెంగాలీ హిందువుల ఇండ్లు తగులబెట్టిన 

ఉదంతాలు అనేకంగా కనిపిస్తాయి. ఆ కల్లోలాల్లో దోచుకోబడిన ఆస్తి 

తూర్పుపాకి స్తాన్కు '. తరలించటానికి ప్రయత్ని స్తుండగా కొందరు 
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పట్టుబడ్డారనికూడా పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చాయి, తమ పథకాలు 
కొనసొగించేందుకు లారీలనిండుగా ముస్తి ములు తూర్పుపాకి సాన్ నుండి 
అస్సాములో ,పవేశించార నేది సువిదితమే. జిన్నా కలలుగన్న పాకిసాన్లో 
కాశ్మీరు, అస్సాములుగూడా భాగాలుగా అయిఊండవలసినదనే విషయాన్ని 

జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటే, వారి చర్యలలోని వథకాలన్నీ నుస్పష్టం జొతాయి. 
ర 

జిన్నా కన్నకలలన్నీ నిజంచేసికొనేందుకు వారు వే సేవథకాలన్ని 

పగటికలలవంటివని మనం కొట్టిపారవే స్టే అది నిజంగా ఆత్మహత్యా 
సదృశమే కాగలదు. పాకిస్తాన్ కావాలని జిన్నా అడిగినప్పుడు అది 

అభూతకల్చన అని మనం అట్లాగే కొట్లిపారేశాం, అయితే అదిమా(త్రం 

నేడొక కళోరసత్యం. ఆయుధాలను, మందుగుండు సామా (గిని సమకూర్చు 
కొనేందుకు వారుచేస్తున్నతీ[వ్రప్రయత్నాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే 

ఉన్నాయి. మసీదుల్లో వారి సమావేశాలు, హింసకు వారిచ్చే (ప్రోత్సాహం 

అతిభయంకర స్థాయిలో ెచ్చుపెరుగుతున్నాయి. కొన్ని ఏండ్ల క్రితం 
కలక త్తాలోని హోలీసుకమిషనరు, ఒక్క నఖోదా మసీదులోనే, కలక త్రాలో 

సగభాగం (పేల్చివేయటానికి సరిపోయినంత మందుగుండుసామాను, 
ఆయుధాలు దాచినారని, ఆ మసీదును గాలించి, అందులోని |ప్రమాదకర 
వస్తువులను స్వాధీనం చేసికోకపోతే, కలక త్రానగరంలో శాంతిని 
నెలకొల్పటం సాధ్యంకాదని ఒక హెచ్చరికచేశాడు. థె ధైర్యంగా 

అతడుచేసిన ఆ హెచ్చరికకు (ప్రతిఫలంగా అతణ్ణి వెంటనే కలక త్రానుండి 

బదిలీచేశారు. ముసి సిములయొక్క వ్రత్యక్షదురా క్రమణ (ప్రవృత్తి తికి, గతవేయి 

సంవత్సరాల చరిత చదివినతర్వాతకూడా, ఇంకా నిదర్శనాలు కావలసివ సే చ, 

ఢిల్లీ లోను, దేశంలోని అనేక ఇతర స్థలాల్లోను జరుగుతున్న బాంబుల 

పేలుళ్ళ వారివిదోహ (ప్రయత్నాలకు "ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలుగా నిలు సాయి. 

తమ వి[దోహచర్యలను గట్టిగా అదుపులో పెట్ట జాలినంతశ క్తి 
ఈనాటి నాయకత్వానికి లేదని తెలునుకొన్నందునే, ముస్టి ములు 
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విదోహ కార్యకలాపాల్లో మరింత ధై ర్యంగా పాల్గొంటున్నారు, కలక త్రా 

రోఆకాళీ, (తిపురల్లో తాము కొనసాగించిన హింస, ర క్త పొతాలు 

మన నాయకులను భయ[భాంతులను చేశాయని, మాతృ దేశ సమై క్యాన్ని 

కుదువసె'సేందుకు, దేశంలో ఒకభాగాన్ని వారి హస్తగతం చేసేందుకు ఆ 

రక్తపాతమే మన నాయకులను లొంగతీసిందని వారికి బాగాతెలుసు, నేటి 

నాయకత్వంవద్ద గూండాగిరీ మంచిలాభాలు సమకూరు స్తుందని ఈ నాటికీ 

వారు ప్రత్యక్షంగా చూసూ నే ఉన్నారు. 

1950 లో తూర్పు బెంగాల్లో మూక ఉమ్మడి హత్యలు జరిపి, పెద్ద 

పెట్టున హిందువులను అచటనుండి గెంటివే స్తున్న సమయంలో ఒక విశేషం 

జరిగింది. బెంగాల్, బీహార్, ఊఉ త్తర ప్రదేశ్, ఢిల్లీ ప్రాంతాల్లో నరిగ్గా అదే 
సమయంలో అనేక కలహాలు, చెలరేగాయి. ఎక్కడ “మతకలహం” 

సంభవించినా, అందులో రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘపాత ఉండితీరాలనే 

ఒక వింతజాడ్యంతో మన (ప్రభుత్వం బాధపడుతూ ఉంటుంది. దానికీ 

తగ్గట్టుగానే ఊ త్తరవదేశ్ (పభుత్వం ఆ సమయంలో సంఘకార్యక రలు 

కొందరిని నిర్భంధించింది. అప్పట్లో వేరేపనిమిోద నేనొకసారి సర్దార్ 

పపేలును కలిశాను. మావారినెందుకు నిర్బంధించారని వారిని నేనడిగాను. 

౪ కల్లోలాలన్ని టికి సంఘ కార్యకర్తలే బాధ్యులు అని ఉత్తర (ప్రదేశ్ 

ప్రభుత్వానికి వార్తలందినాయని వారి సమాధానం. “ఈకల్లోలాలు నంభవించిన 
ప్రదేశాలను జాగ త్తగా పరిశీలించి ఊఉంఘే, తూర్పు పళ్ళిమ పాకిస్తానులను 

కలుపుతూ ఏయే (పొంతాలగుండా దారి జిన్నా కోరినాడో, ఆ (ప్రాంతాల్లోనే 

ఇవి సంభవించాయి అని మోరుగు ర్తి ంచగలరు. పెగా తూర్పు బెంగాలునుండి 

మూకఉమ్మడిగా హిందువులను గెంటివే నున్న సమయంలోనే ఇవి సంభ 

వించాయి. (ప్రభుత్వాన్ని బెదరగొట్టి ఆ [తోవను నంపాదించుకు నేందుకు 

వారు యత్ని స్తున్నారనే విషయం దీన్నిబట్టి స్పష్టం" అని వారితో 

చెప్పినాను. సర్దార్ పేల్ నిమిషంసేపు నిశ ఛబ్దింగా ఊండి, “అవును, మారు 
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చెప్పినదానిలో నిజముంది” అన్నారు. వెంటనే మన కార కిక ర్తలందర్నీ 

వదలిపెట్టారని వేరే చెప్పనక్కరలేదు. వాస్తవాలను యథాతథంగా 

ఎదురోగగలిగిన వజ సంకల్పంగల సర్హార్వయేల్ వంటి వ్యక్తి క్రి ఆరోజుల్లో 

అదృష్టవశా త్తు మనకున్నారు. 

టై మ్బాంబు 

పూర్వంవలెనే ఉత్తర ప్రదేశ్లోని వశ్చిమప్రాంతం శ_క్రిమంతమైన 
ముస్లి స్థావరంగా ఇంకా ఉంటానే ఉందని సర్దార్ పటేలుకు తెలుసు, 

ముస్తి ములున్న (ప్రాంతాలగుండా రహదారి నేర్పరచి దానిని పశ్చిమ 

పాకిస్తాన్తో కలవ నివ్వటం వారికిష్టం లేదు. కనుకనే, విభజనానంతరం 

తూర్చుపంజాబునుండి గెంటివేసిన ముస్తి ములు పళ్చిమవంజాబు దరిదాపు 
లలో పునరావాసం వక్పరచుకోకుండా ఊండటానికి, తద్వారా పశ్చిమ 

పాకి స్తాన్ నుండి, ఊత్తర ప్రదేశ్లోని వశ్చిమభాగంవరకు ముస్తిములతో 
నిండిన ఒకరహదారి ఏర్పడకుండా చేయటానికి, వారు తగిన శ్రద్ద 

వహించినారు. కాని ఆచార్యవినోబాభావే ఒ శ్రీడివల్హ ముసి ములు మొదట 
గురుగాంజిల్లాలో వసతి నేర్పర చుకోవటానికి "అనుమతి ఇచ్చారు. ఆప్రాంతంలో 
దాదాపు నాలుగులక్షమందికి పై గా ముస్తిములు ఇప్పుడు పునరావాసం 

ఏర్పరచుకున్నారు. 

1946_47 లో నంభవించినటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి 
ఈనాడు క్షణాలమిద ముంచుకువస్తూఉంది అని చెప్పటానికి సూచనలు 

కనబడుతున్నాయి. అయితే ఎప్పుడు ౫ సంభవి స్త నుందో మాత్రం తెలియటంలేదు. 

ఢిల్లీ నుండి రామ్పూర్, లక్నో లవరకు ముసి ములు అతిప్రమాదకర మైన 
కుట్ర ఒకటి పన్నుతున్నారు; ఆయుధాలను నమకూర్చుకుంటున్నారు. తమ 

మనుష్యులను సంసిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. పాకిస్తాన్ మన దేశం పె సాయధ 
నంఘర్ష ణకు దిగిన వెంటనే దేశంలోవలనుంచి తాము దెబ్బతీయటానికి 
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విహుశః వారెదురుచూ స్తున్నారు. అట్లా వారు దెబ్బతీ స్తే - మనంగనుక 

ముందుజా[గ_త్తతో ఆదనులో ఆ కుట్రను మొగ్గలోనే త్రుంచివేయకపోతే . 

పునాదులతోనహో ఢిల్లీ కదలిపోయే [ప్రమాదంఊంది. ఇది మననాయకులకు 

తెలియకకాదు. రహస్యసమాచారశాఖనుండి వార్తలు వారికి అందుతూనే 

ఉంటాయి. ఐనా, ఎన్నికలొక్క కే వారిదృష్టిలో ఊన్నట్టున్నాయి* 

ఎన్నికలంటే ఓట్లు సంపాదించటం _ అంటే కటకటి ఓట న్ని (గుమ్మరించే 
అట ౧౫౨ 

కొన్నివర్గాల (పజలను సంతృ _ప్రిపరచటం. మరి ముస్టి ములు అటువంటి 

ఒకవర్గంగా ఊన్నారుకదా ! మన నాయకులుచూపే బుజ్జగింపు విధానానికీ, 

తతృలితమై న దారుణ పరిణామాలకుకూడా కీలకం దాంట్లోనే ఉంది, 

మరవిపోయేదిలేదు, నేర్చుకొ నేదిలేదు 

ముస్తి ంలీగు దక్షిణాన మళ్ళీ తలఎ త్తింది. పాకిస్తాన్ నిర్మాణం 
ఊత్తరాడిన ఉన్న హిందువులను, ముస్టింలీగువలన కలిగే ప్రమాదాలపట్ల 
తాత్కాలికంగానై నా మేల్కొల్పింది. కనుక లీగునాయకులు తమ కేంద్రాన్ని 
దక్షిణానికి తరలించినారు. తమ కార్యకలాపాలను ఇన్ని ఏండ్లుగా ర హన్యంగా 

కొనసాగిస్తూనే ఉన్నామని ఇప్పుడు (పకటించినారు. కేరళలో కమ్యూనిష్టు 

(ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించిన (పజా ఉద్యమం, వారుబహిరంగంగా వెలికిరావటానికి 

ఒక మంచిఅవకాశం కల్పించింది. వెనువెంటనే జరిగిన ఎన్నికల్లో వారి 

రొస్పైవిరిగి నేతిలోపడింది. దేశవిభజన ఆనే భయంకర ప్రమాదం 
ముస్తింలీగును తాము నె_ర్తికెక్కించుకొన్నందుకు ఫలితమేనని గతానుభవ 
గుణపాఠం గు _ర్రించకుండా కాంగైసుపార్టీ ఎన్నికలసమయంలో మళ్ళీ 

ఒకసారి వారితో చేతులు కలిపి ఆలింగనం చేసుకుంది. (ప్రత్యక్షంగా 

బుజువు అవుతున్న ఈ జాతీయ వ్యతిరేకచర్యను నమర్థి ౦చుకొ నేందుకుగాను 

నెహూవండితుడు ఈనాటి ముస్తి ంలీగు పాతకాలపు ముస్లి ంలీగుకాదనీ, 

ఇప్పుడది దేశభ_క్తికలిగి, తమ వర్గానికీ, మళానికీ, అంకితమైన ఒకక్రొ త్త 
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పక్షమంటూ ముస్తి ంలీగుయొక దేశభ క్రికొక (పళశంసాప త్రాన్నిచ్చినారు. 

దేశభ_క్రి కెంతటి అద్భుతనిర్వచనమిది ! అయితే ఆయన దురదృష్టంకొద్దీ 

ఆమరునాడే ముసి స్పింలీగుయొక అభిలభారత అధ్యక్షుడు, మార్పుయొక్క. 

ఛాయలై నా లేనట్టి పాతముస్తి ంలీగే తమపక్షమని ఒకపతికా (పకటన 

చేసినాడు. ఈనాడు కేరళలో ఒక స్వతంత “మోప్లానాడ్' కావాలని వారు 

బహిరంగంగా [ప్రచారం చే స్తున్నారు, 

ఈ పరిణామాలన్నిటినీ గమనించినప్పుడు, గత అర్హశతాబ్దకాలం 

లోని సంఘటనలన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి (పాణంపోసికొని (ప్రత్యక్షం 

కాబోతున్నాయని ఎవరికై నా కనిపిస్తుంది. ముస్తిముల స్నేహాన్ని 

సంపాదించుకొనేందుశై. మననాయకులు, 1920 ప్రాంతాల్లో టర్కీలో 

రాజును గర్దెదించినందుకు ప్రారంభమై న ఖిలాఫత్ ఉద్యమాన్ని - టర్కీ 

రాజును గద్దెదించిన బిటిష్వారికి వ్యతిరేకంగా - తమ సొంతంగా భావించి 

అందులో పాల్గొనవలసిందిగా హిందువులను ఆదేశించినారు. ఆ ఉద్యమాన్ని 

బలపరుస్తూ శకేరళలోకూడ  ధనాన్నీ, (ప్రజానీకాన్నీ సమకూర్చుకొని 

హిందువులు ముందుకు వచ్చినారు. కాని, ముస్తి ములకు ఆంగ్రేయల పై ఉన్న 

కోపం, అంతలోనే “కాఫిర్ "లై నహిందువు లపై “జెహాద్ "గా పరిణమించింది. 

దానితోబాటు హత్యలు, దహనాలు, మానభంగాలు, దోపిడీలు, బలవంతపు 

మతం మార్చిడులవంటి ముస్లి ముల పాశవికదురంతాలు ఎప్పటివలెనే 

ఆరంభమై నాయి. ఒళ్ళు జలదరించే ఈ దురంతాలవా రలు దేశంలోని 

ఇతర ప్రాంతాలకు అంది దిగ్భ్రాంతి కలిగి స్తే, నీచమైన ఆ ముస్తిము 

గూండాలను “వీరమోప్టాలు" అని ఒక [ప్రముఖ నాయకుడు బహిరంగంగా 

[1పళంసించినాడు. ఆనాటి ఆ (వళంసావాక్యాలను, “ దేశభ కి యతుిలని 

ముస్తి ములను పొగడుతున్న ఈనాటి వాక్యాలను ఒక్కసారి పోల్చిచూ స్తే 

జాతీయసంసిద్ధత, భద్రతల విషయంలో మన శక్తి సామర్థ్యాలను 
[కుంగదీసిన “ ఆక్మహత్యానదృశళమై మెన చిర కాలమై కం ఎంతగా ందో 

ఆర మవుతుంది. 
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మన ప్రభుత్వం, నాయకులు, రాజకీయపక్షాలుకూడ (ప్రతిచోట 
ముస్తి ములకు, వారియొక్క వేర్చాటు ధోరణులకు, విదోహచర్యలకు 

(ప్రోత్సాహాన్ని కలిగి స్తున్నారు. 1968 తో తూర్చుపాకిసాన్లోని ఖుల్నా, 

నారాయణగంజ్, ఢక్కా (ప్రాంతాల్లో హిందువుల్ని మారణహోమం 

చేసినప్పుడు కలక త్రాలో జరిగిన కల్లోలాలను ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. 

తూర్పు బెంగాల్లో జరిగిన కల్లోలాలకు అది [వతిక్రియ అని, అధికారంలో 

ఉన్న మనవారే నమ్మించటానికి (పయత్నంచేసినారు. అయితే యథార్థ 

మేమిటి? కలక త్రానగర ౦లో (ప్రశాంతంగా సాగుతున్న విద్యార్థుల 

ఊ రేగింపుపై సె ముస్లి వ ములు దాడిచేయటంతో ఈ కలహాలార ంభమై నాయి, 

వివేకానందస్వా మియొక శతజయంత్యుత్సవ సందర్భంగా నిర్మించిన 
ఒక పెద్ద (ప్రదర్శనశాలకు నిప్పుసెట్టి దానిలోని విలువైన (ప్రదర్శన 
వ స్తువులను వాళ్ళే భస్మంచేశారు. కలక త్రాలోని హిందువులు, వినేకానంద 

స్వామికి సంబంధించిన విశేషవన్తువులతో గూడిన (వ్రదర్శనశాలను 
తగుల బెట్ట గలరని మతిస్థిమితం ఊన్న మనిషి నమ్ముతాడా? అటువంటి 
కిరాతకాలను ముస్తి ములు చేయటానికారంభించిన పిదపనే, తమ్ము తాము 

సంర క్షంచుకు నేందుకు హిందువులు సంసిద్దులెనారు. ఆ విధంగా కలక తా 

లోని కలహాలు, తూర్పు బెంగాలులోని కలహాల కొనసాగింపుగానే జరిగినవి 

గాని, (పతి క్రియగామా[త్రం ప్రారంభంకాలేదని నిన్సందేహంగా తెలు స్తుంది. 

మన (పభుత్వం ఎప్పటివలెనే, ఒకనాటి తమ (పభువులై న 

ఆంగ్లేయుల అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ హందువుల పై విరుచుకపడి, ఆలోచనా 
రహితంగా వారిపై కాల్చులుజరిపింది. “పతి ఒక ముస్తి ౦|పొణం మనకు 

పవిత్రమైనది" అనికూడా కేందమంత్రులలో ఒకరు [ప్రకటించినారు. అనలు 

(ప్రభుత్వమని చెప్పుకోదగిన ప్రతిదానికి, తనపాలనలోని (ప్రతి ఒక్క 
ప్రాణమూ పవితమైనదే కావలసిఊంది. కాని రక్షకభటులు జరిపిన 

కాల్పుల్లో ముస్తిములకన్న హిందువులే ఎక్కువగా చనిపోయారని 
ఆయన ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకొన్నాడు. 
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ఈ (ప్రకటనద్వారా, [వభుత్వంయొక్క-_ నిజమై న, ఆలోచన ఏమిటో 

ఆయన బయటపెట్టాడు. మన దేశంలో వ్యవహారాలు ఎట్లా నడు స్తున్నాయో 

ఇది చక్కగా సూచి స్తుంది, 

లెక్కలేనన్ని చిన్న పాకిపానులు 

నిజానికి ఒక మసీదో, ఒక ముస్లిం నివాస ప్రాంత మో ఎక్షడఉం'పే 

అక్కడంతా తమ స్వతంత్ర భూభాగంగా దేళవ్యా పంగా ముస్టిములు 
భావి స్తున్నారు. మేళతాళాలతో, పాటలతో హిందువుల ఊరేగింపు బయలు 

దేరితే చాలు, తమ మత విశ్వాసాలకు దెబ్బతగిలిందంటూ వారు రెచ్చి 

పోతుంటారు. త్రీయనినంగీతం భరింప లెక వారి మతభావనలు, బాధవడేట్ల యితే 
వారు తమ మసీదులను అడవుల్లోకి మార్చుకొని (ప్రశాంతంగా అక్కడ 

ఎందుకు ప్రార్థనలు జరుప్పకోరాదు ? ? (తోవ ప పక్కన ఒక రాతినిపొతి, 

సున్నంచేసి, దౌనికొక పార్థ న(పదేశ మని పేరు పెట్టి, ఆ (పాంతంలో సంగీతం 

వినిపి సే స్తేచాలు, తమ ప్రార్ధనలన్నీ పాడె డై పోతున్నాయని ఎందుకు గగ్గోలు 

పెట్టాలి? 

కొంతకాలం [క్రితం మన దేశాన్ని సందర్శి స్తున్న ఒక అరబ్బీమౌల్వీని 
వారిదేశంలో పశించినరీతిగా, ఖురాను పఠించి వినిపించుమని కోరటం 
జరిగింది. ఆందుకు ఆయన “మేము మా దేశంలో హార్మోనియం; టాబర్ 

(త ప్పెటవంటి ఒకవాద్యం) మొదలగు సంగీతవాద్యాలతో మేళవించి 

ఖురానును వఠిస్తాము. ఇక్కడ నేనావిధంగా చేస్తే స్థానికులైన మూర్గ 
ముస్లి ములు నన్ను ముక్కలుగా నరికివేస్తార”ని "సమాధానం 'చెప్పనాడు. 
ఈ “దేశంలో ముస్లి ములకు వారు భావించినట్లు సంగీతం గిట్టక పోవటానికి 

వారి మతానికి (ప్రార్థనకు ఎట్టి సంబంధంలేదని, అది కేవలం హిందువులతో 
తగాదా పెట్టుకొని తేమ చిన్న చిన్న న్వతం త్ర స్థావరాలను వర్పరచుకొనే 
కుతం త్రంతోనే ఏర్పడిందని దీన్నిబట్టి తెలియటంలేదా ? 



అంతర్హత (వమాదాలు- ౨ 269 

ఇటువంటి దౌర్దన్యపూరితము, జాతీయవ్యతిరేకమునై న చర్యలను 

ఇంత ధై ర్యంగా వారెట్లా కొనసాగించగలుగుతున్నారు? మన|ప్రభుత్యంకూడ 

(వత్యక్షంగాను, పరోక్షంగాను, వారిని సమర్డి సోంది. కాబిచై, వారు అట్లా 

చేయగలుగుతున్నారు. రహదారుల్లో మేళతాళాలతో ఊరేగేందుకు (వజలకు 

గల |పాథమికహకు,_లను ఊన్న తన్యాయస్థానాలు బిలవరోచినప్పటికీ 

శాంతి సుస్టేరతలను కాపాడే నిమ _తమె ఊరేగికేపులను తమ ఇచ్చవచ్చినట్లు 

అదుపలో ఉంచవచ్చని వశానకులకు (ఎగ్జిక్యూటివ్) అప్పగించిన 

న్వతంత్ర నిర్హయాధికారాన్ని (డిస కిషనరీ పవర్స్) అడ్డుపెట్టుకొని, మన 

(ప్రభుత్వం, మసీదులుఉన్న వీథులగుండా ఊరేగింపులు తీయటానికి తరచు 

హిందువులను పూ ర్తిగా అడ్డు పెడుతున్నది. శాంతిని భగ్నం చేయదలచిన 

వారికే అది [ప్రయోజనకారిగా ఉంటుంది. అందువలన శాంతికాముకులై న 

[ప్రజలు ఒకదేశపు పొఠులుగా తమకు సహజంగా లభించిన హక్కులు 

అనుభవించ లేకపోతున్నారు; శాంతి విధ్వంనక చర్యలకు బలిజొతున్నారు. 

నట్ట సమ్మతంగా జీవించే (పజలను అదుప్పళోఊంచి, ఇచ్చవచ్చినట్లు (పవ 

ర్థించేందు క్రై హింసాపరులై నవారికి స్వేచ్చ ఇ స్తున్నారు. దీన్నిబట్టి 

చూచినప్పుడు, ముసి ౦స్టావరాలు-అం టే “చిన్న చిన్న పాకిస్తాన్లు” - 

చాలా ఉన్నాయనీ, అక్కడ ఈదేశపు చట్టాలు, కొన్నిసవరణలతోనే 

అమలుజరుగుతాయనీ, అక్కడ తుంటరులదే ఇష్టారాజ్యం అనీ, ప్రత్యక్షంగా 

కాకపోయినా, పరోక్షంగానై నా, అంగీకరించటమే కాగలదు. పరోక్షంగా 

నై నా ఈమాటను అంగీకరి స్తే అందులో మన జాతీయజీవనాన్నే పూర్తిగా 
భగ్నంచేశే బందుకుకూడా అవకాశాలు కల్పించే సిద్దాంతం ఇమిడీ ఊన్న దని 

తెలు స్తుంది. అటువంటి “స్థావరాలు ఈ దేశంలోని పాకిసానీ అనుకూల 

వర్తాల | కార క లావజాలానికీ కేంద్రాలుగా ఊన్నాయి. 

ఉదాహరణ పరంపర 

1968 లో మహారాష్ట్రలోని మాలేగా(వ్ల్లో జరిగిన కల్లోలాన్ని 

ఇందుకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చును. జలనిమజనానికి గణనతి 
జ 
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విగహం ఊరేగింపుగా వెళ్ళుతోంది. ముస్తిములు ఆ ఊరేగింపుపై దాడి 

చేశారు. దాంతో గలాటా చెలరేగింది. ఎప్పటివలెనే [పభుత్వం శాంతి 

భద్రతలను ఏర్పరచేందుకు సిద్ధమై, కల్లోలానికి బాధ్యులని భావించి 
డజన్ల కొద్దీ మర్యాద స్తులై న హిందువులను నిర్చంధించింది. ఆ తరువాత 

ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని ఒక ఉన్నతాధికారిని నేనొకసారి కలవటం జరిగింది. 

అప్పుడు ఆయనతో “ఈ సంఘటన రాత్రిపూట 9, 10 గంటల ప్రాంతంలో 

జరిగింది. ఆ నగరంలో పెద్దపెట్టున ముస్టిములను హత్యచేయటం 
జరిగిందంటూ పాకిస్తాన్ రేడియో ఆ మరునాటి ఉదయమే (ప్రసారం 

చేసింది. కొద్ది గంటలవ్యవథిలో ఈ సంగతి పాకిస్తానుకు ఎట్లా తెలిసింది ? 

తనవద్ద (ప్రసారిక (ట్రాన్సుమిటర్) గల ఒక పాకిస్తానీ ఏజెంట్ ఎవరో 

ఒకరచట ఉండితీరాలి. అతడు పాకిస్తాన్తో సర్వదా సంబంధాలు కలిగి 
ఉండి ఉండాలి” అని అన్నాను. “అవును అట్లా జరగటానికి అది ఒకే 

అవకాశంగా కనిపి స్తోందిఅన్నాడాయన. “(ప్రధానమం తిగృహంలో రహస్య 

సమావేశాల్లో చర్చించిన ఎంతో రహస్యాలనుకొన్న విషయాలుకూడా 
రాత్రికిరాత్రే పెకింగుకు, రావల్చిండికి చేరుతున్నాయన్న వార్తలు మిరు 

విన్నారా?" అని మళ్ళీ నేనడిగినాను. “అవును ఆ విషయం నాకు తెలును 

అన్నాడాయన, 

దీని సారాంశం : ఈ దేశంలో దాదాపు ప్రతిచోటా, పాకిస్తాన్తో 

నిత్య సంబంధాలు |ప్రసారికద్వారా కలిగితఊంటూ, ఒక సామాన్య పౌరుడు 

అనుభవించే హక్కులుమాపత్రమేగాక, "అల్పసంఖ్యాక వరా'లన్న పేరున 

కల్పించిన (ప్రత్యేక సదుపాయాలను, సానుభూతినిగూడ అనుభవిస్తూన్న 

ముస్టి ములున్నారని తేలింది. మనజాతియొక్క మనుగడనే దెబ్బతీయటానికి 

యత్నించే ఆయా వర్షాల విషయంలోకన్న, దేశభక్తులైన వ్యక్తుల 

విషయంలోనే మన రహన్య సమాచారశాఖ అధిక శ్రద్దను చూపుతున్నట్లు 

అనిపినుంది. 
అలి 



అంతర్గత /వయాదాలు-! Zl 

కొంతకాలం క్రిందట, ఊ త్తరప్రదేశ్ శాసనసభలోని ఒక సభ్యుడు 
ఒక్క లక్నోనగరంలోనే అనేక ట్రాన్స్మిటర్లు చురుకుగా పనిచే స్తన్నాయనీ, 

వాటిని వెలికిలాగే దమ్ములు రక్షక (పోలీసు) శాఖకు ఊంకే తానందుకు 
ఆచూకీ ఇస్తాననీ సభాముఖంగా ఓకసనవాలు విసిరినాడు. ఇంతవరకు ఆ 

మాటలను [ప్రభుత్వం వినిపించుకొన్నట్లు కనబడ లేదు ! [ప్రభుత్వమే తమ 

వక్షొన ఉన్నదన్నట్లుగా శత్రువుల తొ త్తులు, తమయొక్టృ కుతం తాలను ఎంతో 

ఉత్సాహంగా ఇచట కొనసాగి స్తున్నారంకే ఆశ్చర్యంలేదు. అటువంటివారు 
అత్యున్నత _పదవుల్లోనూ, కీలక స్థానాల్లోకూడా ఊండి ఊండవచ్చు. 
ఐతే మనంమ్మాతం ఒక అగ్నిపర్వతశిఖరాన కూర్చుండికూడా “సెక్యులర్” 
ఊహాలోకంలో .అంతా చాలా బాగా ఉందని కలలు గంటున్నాం, 

ఘనులై న “జాతీయ ముస్టిములు” 
కాబట్టి ఇప్పటికై. నా మనం మేల్కొని, మనచుల్లూ కలయచూచికొని 

అతిముఖ్యులై న ముస్టింనాయకుల మాటలయొక్కు, చేతలయొక్క_ 
నిజమై న అర్థాన్నికూడా పరిశీలిద్దాం. “జాతీయముస్లి ము"ల్లో మహామహు 
లనబడేవారి నిజన్వరూపాన్ని వారిమాటలే ఈనాడు బటబయలు 
చే స్తున్నాయి, ల 

స్వాతంత్ర్య పోరాటంయొక్క తొలిరోజులలో మహాత్మాగాంధీకి 
కుడిభుజమై న మౌలానా మహమ్మదాలీ “ముస్రిముల్లో పరమపాపి, 
వ్యభిచారి అయినవాడుకూడ నా దృష్టిలో మహాత్మాగాంధీకంటె ఉత్తముడు” 
అంటూ ఒకసారి కాదు, అనేకపర్యాయాలు బహిరంగంగా 1పకటించినాడు. 

మనదేశంలోని సూఫీతెగకు చెందిన ఒక మహాోవిద్వాంనుని నేనొక 
సారి కలసి మాట్లాడే అవకాశం ఏర్పడింది. దేవుడు లేడని చెప్పే సామ్య 

వాద సిద్ధాంతపు నవాలు నెదుర్కొనేందుకుగాను, భగవంతునిపై విశ్వాన 
మున్న వ్య క్తులందరనూ ఏ సంప్రదాయానికి, ఏ మతానికి చెందిన 
వారై నప్పటికీ - ఒకచోట చేర్చుటమొక్కా పే మార్గమని అళడన్నాడు. “ఏ 

వేదిక పైన అట్టి వారందరూ ౭ కటిగా కలవగలరు" ఆని ఆయనను ఆడిగాను. 
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క్ష్షణమెన తడబాటులేకుండా “ఇస్తాం అట్టి వేదిక కాగలదని అతడు 

వెంటనే సమాధానం చెప్పినాడు. వారిలోని పెద్దవిద్వాంనులు, తత్త్వవేత్తలు 

అనబడేవారి ఆతోచనలుకూడ ఆవిధంగా పనిచే స్తుంటాయన్నమాట ! 

ఈ మధ్యకాలంలో, అతిఘనుడని భావింపబడిన జాతీయముస్టి మ్ 

మౌలానా అజాద్కూడ తన చివరిరోజుల్లో “ఇండియా విన్స్ (ఫీడమ్” అన్న 

ప్ప _స్తకంలో సుస్పష్టంగా తన మనోభావాలను వ్యక్త కంచేసినాడు. మొదటినుంచి 

చివరిదాకా ఆపు స్తం మోమోటమిలేని ఆత్మ స్తు నుతితో నిండిఊంది. గాందీ 

నెహూలవంటి ఇతర నాయకుల్ని _వెబ్దిబాగులవాళ్ళుగాను, పపేల్ను 

మతత _త్త్వవాదిగానూ వర్షించటం అందులోని మొదటి విషయం. కలకత్తా 
నొఆభాలీ వంటి అనేకచోట్ల హిందువులపై ముసి ములు కొనసాగించిన 

దురంతాలను, మారణహోమాన్ని విమర్శిస్తూ ఒక్కమామకైనా ఆ ప్పస్తకంలో 

(వాయక పోవటం రెండవ విషయం. వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చెప్పవల 

సిందేమం టే, పాకిస్తాన్ ఏర్పాటు ముస్తి ముల [పయోజనాలకు వ్యతి రేకంగా 

ఊంటుందన్న దే పాకీస్థాన్ నిర్మాణానికి ఆయన వదేవదే అడ్డుచూపిన 

ముఖ్యకార ణం. దీనిసారాన్ని అజాద్ మాటల్లో చెప్పాలంటే ముసి ములు 

మూర్దలై జిన్నా అడుగుజాడల్లో నడచినారనీ, అందువల్ల వారు ఈ భూమిలో 

ఒక 'ిన్నభాగం మాత్రమే సాధించుకోగలిగార నీ, అట్లాకాకుండా వారు తన 

సలహాను పాటించి ఊండినట్రయితే పాకీస్తాన్ స్థావనవలన వారు పొందిన 

ప్రయోజనాలన్నిటితోబాటు మొ త్తం దేశ వ్యవహారాల్లో వారిమాట ఎట్టి 

నిర్ణయానై న్ననా నిష్కర్ష చేయగలిగిన స్థితిలో ఉఊండిషిండేదన్న మాది. 

సర్వోచ్చన్యాయస్థానం (సుప్రీం కోర్టు) యొక్క. భూత పూర్వ (ప్రధాన 

న్యాయాధిపతి (శ్రీ మెహర్ చంద్ మహాజన్ మహోదయుడుకూడ, ఆ పుస్తకం 

గురించి ఇటువంటి అభి ప్రాయాన్నే వ్యక్త కంచేసినారు. ఉదాహరణకు చెప్పా 

లంటే “మౌలానాఆజాడ్, జిన్నాకన్న చాలా మాయావి; ఆతనికి బాధ్యత 

అప్పగింవబిడిఊం టే భారతదేశం ఈనాటికి ముస్తి ముల అధీనమై ఉండేది” 
ఆన్నారాయన, 
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సత్యాన్ని గు ర్రెంచాలి 

(పభుత్యంలోగాని, బయటగాని ఊన్న తస్థానాల్లో ఉన్న ముస్తి ములు 

నాటికికూడా, ప్పూర్చిగా జాతీయవ్యతిరేకమై న నమావేశాల్లో బహిరంగంగా 

పాల్గొంటున్నారు. వారి ఉపన్యానాలుకూడా (ప్రత్యక్షమై న వ్యతి రేకత, 

తిరుగుదాట్ర ను గురించి (వబోధి స్తున్నాయి, కేం[దంలోని ఒక ముస్తిం 

మంతి అటువంటి ఒక సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ముస్లి ముల ప్రయోజ 

నాలను చక్కగా సంర కించకపోతే "ఈ దేశంలో గూడ, స్పెయిన్లో 

జరిగిన కథ మళ్ళీ జరుగుతుందని హెచ్చరించినాడు. అంతే ఇక్కడకూడా 

సాయుధ విప్హవం లేవదీ స్తామని ఆతని భావం, 

అనేక (ప్రాంతాల్లో ముస్తి ంలీగు పేరుమోదనే ఎన్నికలలో పోటీ 

చేయటమేకాక తమ బహిరంగ్సభల్లోను, ఊ రేగింపుల్లోను తప్పనిసరిగా 

“పాకి సాన్ జిందాబాద్” అనే నినాదొలుగూడా.. చే సేటంతటి ధైర్యాన్ని 

ఈనాడు వారు పుంజుకున్నారు, ఏ [వదేశంలో' వారి విశ్భంఖలమై న 

అధికారం స్ట్ 0గా ఏర్పడిందో ఆ [పదేశలు మాత్రమే వారిదృష్టిలో 

“పాక్ "గా అంపే పవిత్రంగా కన్చి సాయి. భారత దేశంలోని మిగిలిన్ ఎ 

భూభాగాల్లో వారు జీవిస్తూ వికాసం చెందుతున్నారో అటి టి ప్రాంతాలన్నీ 

వారిదృష్టిలో “నాపాక్ "-అంపే అపవి(త్రమై నవి. ఎంతటి పతనస్థితిక 
దిగజారిపోయిన పుత్రుడై నానరే కన్నతల్లిని అపవిత్ర అనీ, పాపాత్మురాలనీ 
అనగలడా? ఐనప్పటికి అటువంటి వర్గాలవారుకూడ ఈభూమికి సంతానమే , 
అని నమ్ము, అంటారు, 

పాకీస్థాన్ నిర్మాతలు “పాకిస్తాన్ ' అనే పేరు పెట్టుకోవటమే వింత. 

పాకిస్తాన్కంపే మక్కా మదీనాలు కాడా తకుుువ నవి త్రమై నవని గూడా 

అంగీక రించిన సే. పాకిస్తాన్తో పోలిస్తే అవి 'నా_పాక్' అవుతాయి. 

ఆత్మహత్యానద్భశమైన ఇట్టే ఊహాలోక విహారాలు పరిస్థితి అదుపు 

తప్పకముందే అరికట్టాలి. జాతీయభ దత నమై క్యాలు ఒక్క పరమ 

లక్ష్యంగా పెట్టుకొని, “కఠోరమైన యథార్థ స్థితిగతులను ఎదురొ0దాం. 
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2. కె9స్తవులు bes 

టె పెన ఆలోచించేవారికి కె కై? స్త సవులనలన ఏ (ప్రమాదం లేదు 

అనిపి స్తుంది. అంతేగాదు, మానవజాతిపట్ర మూ ర్రీభవించిన (పేమాభి 

మానులవలె వారు కనపడతారు, మానవజాతిని ఊద్దరించేందుకు (ప్రత్యేకం 
భగవంతునిచే పంపబడినట్లుగా, వారి ఊపన్యాసాల్లో “సేవి “మానవ 
మోక్షము" వంటి*'మాటలు కొల్లలుగా ఉంటాయి, (ప్రతిచోట వారు పాఠశాలలు, 

కళాశాలలు, వై ద్యశాలలు, అనాథశరణాలయాలు నడుపుతూ ఉంటారు, 

మన అమాయక [పజను ఇవన్నీ అకరి రిస్తున్నాయి. ఈకార్యుక లాపాలన్నిటి 

లోనూ, కోట్ల కొలది రూపాయలు " మంచినీళ్ళులాగా ఖర్చు పెట్టడంలో 

శ్ర స్ప సవల దురుద్దేశ ౦ అసలేమిటి ? 

కోరలు, గోళ్ళు బియటపడ్డాయి 

మన మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్ ఒకసారి అస్సాం 

వెళ్ళారు. అచట కొండ ప్రదేశాల్లో కె 9 స్తవ మత పచారకులు స్థాపించిన 
పాఠశాలల్ని, వె వై ద్యశాలల్ని సందర్శించి వాటిని ఎంతో మెచ్చుకున్నారు. 
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కాని చివరకు వాళ్ళకొక సలహాకూడా ఇచ్చినారు, “మీరు ఎంతో మంచి 

కృషిచేశారు. ఏమాత్రం సందేహంలేదు; అయితే ఈపనుల్ని మతంమార్చిడి కె 

వినియోగించుకోకండి' అన్నారు. కాని తర్వాత ఉపన్యసించిన కై స్తవ 

మత (ప్రచారకుడు “కేవలం మానవత పై అభిమానంతోనే ఈ పనులన్నీ 

చే సేట్ల యితే, మేము ఇంతదూర మెందుకు రావాలి ? ఇంత ధనాన్ని ఇకుడ 

ఎందుకు |కుమ్మరించాలి ? మా ప్రభువై న ఏను [క్రీ స్తుయొక్క అనుయాయుల 

సంఖ్యను పెంచటంకోనమే మేము ఇక్కడ ఉన్నాం” అని మోమోటమి 

లేకుండా చెప్పినారు. ఆ విషయంతో వారు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు. 

ఈ లక్ష్యసిద్ధి కొరకు ఎంతటి నీచమైన పథకం (పయోగించినప్పటికీ 

న్యాయమేనని వారు భావి స్తారు. మతంమార్చిడికై వారువేసే ఎత్తులు, జిత్తులు 

అందరికి బాగాతెలిసినవే. గత జనాభా లెక్కల్లో కై) స్తవ (ప్రచారకులు ఒక 
గ్రామంలోని (ప్రజలందరినీ కై స్తవుల పేరున నమోదు చేయించిన 

ఉదాహరణ ఒకటి ఉంది. ఈ మోసంతెలిసికొన్న తర్వాత, అచటి ప్రజలు 

అభ్యంతరం చెప్పగా, “ఇప్పుడింక చేయగలిగిందేమోలేదు. (ప్రభుత్వపు 

లెక్కల్లో మిరు కై) స్పవులుగా నమోదు అయ్యారు; కాబట్టి ఇకనుంచి 
మిరు కై స్తవులుగానే నడుచుకోవాలి” అని కై) సవ(పచారకులు వారికి 
చెప్పినారు. తమతోటివారిగురించి పట్టించుకొనని పిందూసమాజంయొక్క 

సహాయానికి నోచుకోని ఆ అమాయక హిందూ [గామోణులు, వారి మాటలను 

నమ్మి కై? స్త్రవమతాన్ని స్వీకరించినారు. ఇటువంటి మోసాలద్వారా 

శ) స్త్రవులు తమ జనసంఖ్యను రోజురోజుకీ సపెంచుకొంటున్నారు. 

ఈ దేశాన్ని “క్రీ స్తుయుః /్రా సామాజ్యంలో ఒక (పొంత ంగా చేయటం 

ఒక్కరు తమ ఏకైక లక్ష్యమని, అనేక ప్రముఖ క్ర) స్తవ (ప్రచారకులు 

సుస్పష్టంగా ఎన్నో పారు (పకటించినారు. భారత్ మొత్తంపై కై? న్తవ 

ధ్వజాన్నెగుర వేయటమొక్త కే తమ ఏకై కలక్ష్యమని, మధురై ఆర్చిబిషవ్న 
చెప్పినట్టుగా, మధ్రానునుంచి [పచురింపబడే “వేదాంతకేనరి'లో వా ర్త 
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ఈమధ్య బొంబాయిలో జరిగిన (పపంచకై) స్తవ మహాసభలో 
(యూకరిష్టు కాం(గెసు కారి రి నల్ (గేషస్ “భారత దేశంలో వందలాది ఏండ్లు 

మతాంతరీకరణ [ప్రయత్నం “చేసినతరువాతకూడ [0 లక్షల కాథలిక్కులే 

ఉన్నారని, అధిక సంఖ్యాకులు ఇంకొ హిందువులుగా నేమిగి లిపోయినారు” అని 

వాపోయినాడు. ఇటు.పైన మతాంతరీకరణ ఉద్యమంలో (ప్రతిఒక్కరు 

తానొక[పచారకుడుగా భావించుకోవాలని ఆయన తన అనుచరులందరికీ 

ఉద్యోధించినాడు, ఇదంతా దేన్ని సూచి స్తుంది? ఈ దేశంతో ఉన్నవారందరినీ 

కై) స్తవమతంలోకి మార్చాలని దాని అర్థం. అంతే తఠతరాల వార సత్యంగా 

తమకుసం [క మించిన ధర్మాన్ని, త త్త్వజ్ఞానాన్ని, సంస్కృతిని, జీవనపద్ధతిని 

నాశనంచేసికొని యిక్కడి పజలంతా (పపంచ క్రై) స్రవసమాఖ్యలో విలీనమయి 

హోవాలని దాని అర్థం. 

మతమా ? రాజకీయమా ? 

నవీనకాలంలో మతాంతరీకరణకు ఊద్యుమించిన మతాల్లో నిజమై న 

మతమంటూ ఏదీలేదని ఇతరులపట్ల వారు (ప్రవర్తించే తీరునుబట్టి తప్పక 

నిర్దారణచేసికోవలసివ స్తుంది. దేవుడు, (ప్రవక్త, మతము అనే పేర్ణుచెప్పుకొని 

తమ రాజకీయదురాశలను తీర్చుకొనేందుకు వారు యత్ని స్తున్నారు. 

నిజమై న మతంప్రకారం మతాలమార్చిడికి స్థానంలేదు; ఆరాధనాపద్దతిని 

మార్చుకోవలసిన అవసరం లేదు. (ప్రాచీనకాలంలో సుదూర దేశాలకు 
(పయాణంచేసిన మన ధర్మ|ప్రచారకులు ఇతర |వపజలమోద తమధర్మాన్ని 

బలవంతంగా రుద్ద లేదు. చైగా, వారు అచటి ఆరాధనాపద్దతిని కాదనకుండా, 

మన సమగ్రమైన దర్శనాన్ని దానికి జోడించి, మరింత పటిష్టంగా, 
ఉదాత్తంగా మలచి, వారి హృదయంలోనూ, ఆలోచనలలోనూ, ఉదారతను 

స్వచ్చతను కలుగజేశారు; అచటి ఆరాధనాపద్ధతిలో నే వారిని మరింత 

చక్కని ఆరాధకులను చేయటానికి యత్నించినారు. నిజమై న “ధర్మం అది. 
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క్రై) స్తవులు ప్రచారంచే స్తున్న మత భావన ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా 

ఉంటుంది. ఒకసారి నేనొక కై) స్తవ .ప్రచారకుణ్ణి కలిసినాను. 

ఇంగ్లండులోని ఒక ఆర్బిబిషప్పు వాసిన ఒక పు_న్లకాన్ని ఆయన నాకిచ్చి 

అది తమ కార్యకలాపాల స్వభావాన్నంతటినీ స్పష్టంచే స్తుందని చెప్పినాడు. 

నేను దాన్ని చదివినాను. నేనాపు న్రకాన్ని ఆయనకు తిరిగిఇచ్చి వేసినప్పుడు 

“పు స్తకమెట్లా ఉన్నదని ఎంతో కుతూహలంతో అతడు నన్నడిగినాడు. 

“మూ ఆర్బిబిషప్పే అటువంటివాడయితే, ఇంక మోగతేమిటి?” అని అన్నాను. 

నా సమాధానం ఆయన్ను ఆశ్చర్యచకితుణ్ణి చేసింది, అప్పుడు ఆ పుస్తకంలో 

నుంచి కొన్ని భాగాలను ఆయనకు చూపించినాను. దానిలో దేవుణ్ణి 

చేరుకునేందుకు రోజుకు రెండుసార్లు ప్రార్థనలేస్తూ, ఆదివారంనాడు 

చర్చికి వెళ్ళివస్తూడంకేచాలు; ఇతర సమయాల్లో, ఎటువంటి భౌతిక 

సుఖానుభూతులలో మునిగితేలినా  (ప్రమాదంలేదని వాసి ఉంది. 

ఒక మహాద్రష్టయైన ఏసుక్రీస్తు చేసీన (పబోధానికి, ఈ వాక్యాలు పూర్తిగా 

విరుద్దంగా ఉన్నాయి. 

“నీ (ప్రతిష్టకు దోహదంచేసేటప్పుడు, నే నసత్యమాడితే అది 

తప్పు ఎలా అవుతుంది” అని క్రీస్తుయొక్క ప్రముఖ _ శిష్యుల్లో 
ఒకొడై న సెయింట్ పాల్ భగవంతుణ్ణి ఊద్దేశించి చెప్పినట్టుగా న్ శ్రా 

రహన్యం'” అన్న (గంభంలో లోకమాన్య తిలక్ ఉదాహరించినారు. ఈనాటి 

నై ) స్తవ|ప్రచారకులు తమ కుతంతాలను ఇంకా కొనసాగించుకొ నేందుకు 

గాను, పెవాక్యాన్నే బాగా ఊపయోగించుకొంటున్నారనడంలో ఆశ్చర్య 

మేమిలేదు. “నిజమైన కై 3 స్తవుడు ఒకడే ఒకడున్నాడు. అతడు శిలువ 

మిద చనిపోయినాడు"”' అని చెప్పబడినవాక సంలో ఎంతో సత్యం ఊంది. 

నిష్పక్షపాత నిర్ణయం 

వారి కార్యకలాపాలు ధర్మవిరుద్ధాలు మాత్రమేకాదు; జాతీయతకు 

వ్యతిరేకమై నవిగూడా. మన పవిత్ర[గ్రంథాలను, దేవతలను, ఎందుకు 
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నింది స్తున్నారో చెప్పుమని _ నేనొకసారి ఒక కై స్తవ(ప్రచారకుని 
(పశ్నించినాను. “హిందువుల హృదయంలోని విశ్వాసాన్ని ధ్వంసం 
చేయాలి; అప్పుడు అతని జాతీయతకూడ (భష్టమౌతుంది. దానితో అతని 

మనస్సులో శూన్యం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఆళూన్యంలో కై) స్తవం 

ప్రవేశ పెట్టటం మాకు సులువవుతుంది” అని అతడు మేమోటమి లేకుండ 

చెప్పినాడు. 

కొన్ని ఏండ్ల (క్రితం ఈ క9 స్తవ (ప్రచారకుల కార్యకలాపాలను 

పరిశీలించేందుకుగాను, మధ్య ప్రదేశ్ (పభుత్వం ఒకసంఘాన్నినియమించింది. 

ఏ పార్టీకి, ఏ వర్గానికి చెందనివాడు, గౌరవ మర్యాదలు కల్లినవాడు, పదవీ 

విరమణ చేసిన ఉన్నతన్యాయస్థాన న్యాయాధికారి అయిన (శ్రీ నియోగి 
ఆ సంఘానికి అధ్యక్షుడు. ఆ సంఘం మధ్య [పదేశ్ అంతటా పర్యటించి 

మతాంతరులై న వై) స్రవులను, మత పచారకులను, ఇతర [పజలనుగూడ 

కలిసి ముచ్చటించి, అనేక “చర్చి లను కూడా సందర్శించింది. తాను 

స్వయంగా కొనసాగించిన ఈ పరిశీలనలు ఆధారంగా ఆ సంఘం ఒక 

పెద్ద నివేదికను తయారుచేసింది. "తై స్తవ "పచారకులయొక ,_ 

బాదార్యమంతా, తమయొక్ర మతాంతరీకర ణపద్దతిని కొనసాగించుకోవటానికి 
కేవలం ముసుగువంటిది మాత్రమే. ఒకసారి భయపెట్టి, మరొకసారి ఆశ 

చూపి అమాయక (ప్రజలను మార్చేందుకే ఇది ఉపయోగవడుతున్నది, తమ 

సంఖ్యాబిలాన్ని పెంచుకొని దాన్ని ఆధార ంగాచేసుకొని తమకొక స్వతంత్ర 

కై) సవరాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలనే కోర్కెయే వారి కార్యక లాపా 

లన్నిటికీ అసలుకారణం. ఆ ఏకై కలక్ష్యంకోనం వారు లెక్కలేనన్ని కోట్ల 

రూపాయలు వ్యయంచే స్తున్నారు”, ఇదీ ఆ నివేదికయొక గ్ర సారాంశం, 

'హిదరీప్రాన్" కోనం 
అస్సాంలో నాగాలాండ్" ఏర్పాటు ఇందుకొక (పత్యక్షనిదర నం. 

కై ?_స్తవవచారకులే నాగాకొండలలో కొనసాగుతున్న బహిరంగ విప్తవాన్ని 
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నడిపి స్తున్నారని వండిత నెహూకూడ అంగీకరించారు. అక్కడ [ప్రశాంతత 
ఏర్పడీందంటూ మన (ప్రభుత్వం విసుగు విరామం టేకుండా వదేవదే || పకటన 

చేస్తూఊంటుంది. ఆమరునాడే ఒకరై లు దోచుకున్నారనో, ఒక వంతెన 

కూల్చివేశారనో, మన సె నికులను దొంగపోటు పొడిచారనో, చంపేశారనో 
వార్తలు వసూనేఊన్నాయి. అంతటి భారీయె త్తున ఆయుధాలు, మందుగుండు 

సామా।గి తిరుగుబాటుదార్ల కెలా లభించినవని లోకసభలో (పప్రశ్నలువే స్తే 

గడచిన (ప్రపంచయుద్ధ కాలంలో పారిపోతున్న జపానీయులు 

ఆయధాలను వెంటమోసికొనిపోలేక వాటినన్నిటిని అడవులలో పారవేసి 
నారని, వాటిని నాగాలు స్వాధీనం చేసికొన్నారని ఒక సమాధానం 

ఇచ్చారు. కాని తరువాత ఒకవా ర్హ పత్రికల్లో వచ్చింది, దానిప్రకారం 
తిరుగుబాటుదారులు మన సైనికులతో ఒకసారి తలబడినపుడు కొందలు 

తిరుగుబాటుదారులు చనిపోయారని, వారి ఆయుధాలు పట్టుబడ్డాయని 

తెలిసింది. అవి సరికొత్త అమెరికా నరుకు. అవి 1$55-56 'సం॥రంలో 

ఉత్పత్తి చేయబడినట్టు వాటిపై ము [దలున్నాయి,ః 1955-56 లలో 

ఉత్పత్తి చేయబడిన ఆయుధాలు 1944 |పాంతంలో నాగాలు సంపాదించు 

కొన్నారని నమ్మండి అని మన నాయకులు మనకు చెపుతున్నారు. 

అధునాతనమై న విమానవిధ్వంసక తుపాకులుకూడ నాగాలవద్ద ఉన్నాయని 

అంటున్నారు. ఈ ఆయుధాలు వారికి ఎట్లా చేరినవనే విషయంకూడ 
స్పష్టమే. పాకిస్తాన్కు చేరిన అమెరికా ఆయుధాలు అస్సాంలోని కై స్తవ 
మిషనరీలకు అందినాయి. 

ఆ విధంగా వారి తిరుగుబాటు కొనసాగింది. మననాయకులు 

(ప్రస్తుతానికి వారి కోర్కెను కొంతవరకు అంగీకరించి నాగాల్యాండ్ ను 

ఏర్పాటుచేసినారు. దేశంలోని అన్ని (పొంతాలనూ వర్ గచేక్షంచే దేశీయాంగ 

మం తిత్వశాఖ అధీనంలోకాకుండా కేవలం విదేశాంగశాఖ అదీనంలో 
ఈ నాగాల్యాండ్ ఉండటం ఒక దు కునం. వ జఒ త్తిడిచేత ఇట్టి (పత్యేక 

సదుపాయం నాగాలాండ్కు కల్పించారోగాని అదిమా తం ఇంకొ ఈనాటికీ 
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అట్టాగేఊంది. ఆ ఒత్తిడి రెండువిధాలుగా వచ్చింది. ఆంతరంగికంగా 

ఇంకా కొనసాగుతూ, తాము పొందిన సగం విజయంవలన [క్రమంగా వేగాన్ని 
తీవ్రతను పుంజుకొంటున్న తిరుగుదాటుమొక్క. ఒ త్తిడి వాటిలో మొదటిది _ 
నాగాల్యాండ్ ను ఏర్పాటుచేయాలనే నిర్ణయం తీసికొన్న తరువాతకూడ మన 
విమానాల్లో ఒకటి కూల్చివేశారు. రెండవ ఒ త్రిడి అంతర్జాతీయమై నది: 
తిరుగుబాటు నాగానాయకుడై న ఫిజో పాకి సాన్యొక్క, తదితరలయొక్క 
సహకారంతో మన దేశంనుండి మాయమై ఇంగ్లండు చేరినాడు. మై కేల్స్టాట్ 
అను సుప్రసిద్ద వె? స్తవ (పచారకుడు అతనికి ఆశయమిచ్చినాడు. మన 

(ప్రతిష్టకు భంగకరమై న అనేక ప్రకటనలు అతనిచేత ఊద్దేశపూర్వాకంగా 
స్కాట్ చేయించినాడు. అంతర్జాతీయంగా “పేరు ప్రఖ్యాతులుం పేదాలు అని, 

వాటికై (పాకులాడే మననాయకులు (ప్రపంచంలో శాంతిదూతలమనే పేరు 
పోయేదానికన్న నాగాలాండ్ను ఇచ్చివేయటమే మంచిదని భావించినారు. 
ఆవిధంగానే వారికి మరింత స్వతంతప్రతిప త్రినిచ్చే యోచనతో ఇప్పుడు 
నాగావి[దోహులతో శాంతి సంభాషణలు (పొరంభించినారు. ఆ మె కేల్ 

స్కాట్ అనే పెద్దమనిషినికూడ శాంతి సంఘంలో సభ్యుడుగా 
చేర్చుకొన్నారు. శాంతిదూతలని తమ్ము [పచారం చేనుకొనేందుకుగాను దేశ 
విభజన ఒక అల్పమూల్యంగానే తోచింది మననాయకులకు. అంతర్జాతీయ 
మైన ఒ్తిడికూడ సెరుగుతూంది. కాబట్టి అచిరకాలంలోనే నాగాల్యాండ్ 
వై స్తవ దురహంకారులతో నిండి, వారి అదీనంలో ఒక స్వత౦తరాజ్యంగా 
ఏర ఎడీనా ఆశ్చర కంలేదు. 

(ప్రపంచ కై సవ వ్యూహానికి ప్రతినిధులు 

అస్సాంలోని షిల్లాంగ్ పరిసరాలతో మరో (పత్యేక పర్వాతరాజ్యం 
కోసం అచటి శ్ర స్తవ (ప్రచారకుల పోత్సాహంతో అప్పుడే ఒక కోరిక 

తలయె _క్తింది. (పత్యేక రగూర్కండ్ కావాలి అంటూ బీహారులోనివా 
రప్పుడే ఒక ఆందోళన కొనసాగి స్తున్నారు. అయితే వారి కోర్కెలన్నీ 
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ఆనందర్భమై నవనిన్నీ, వాటిని తీర్చే (ప్రసక్తేలేదని మన నాయకులు 
స్పష్టంగా (పకటించినారు. మన నాయకులు ఒక కోర్కెను అర్థరహితమని, 

జాతీయ వ్యతిరేకమని ఎంతోగట్టిగా చెప్పినారంగే, అప్పటికే వారు దాన్ని 

అంగీకరించాలి అని మనసుకో 'నిర్ణయించుకొనే ఊంటారని మన అనుభవం 

చెప్పుతున్నది. కనుక మనం భవిష్య త్తులో ఏమి జరుగబోతుందో కచ్చితంగా 

చెప్పలేం. దేశవిభజన విషయంనుంచి నాగాలాండ్ ఏర్పాటువరకు మనకు 
కలిగిన అనుభవం ఒకేతీరుగా ఉంది. 

సామ్యవాద|వభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కేరళలో [పజాఊద్యమం 

లేచిననమయంలో అది కేరళలోని క్రై) _స్త్వవమత పచారసంస్థలకు జీవన్మరణ 

సమస్య అని కై) స్తవనాయకులు అంటాఉఊండేవారు, “కేరళను కేథలిక్టు లెనా 

పాలించాలి; లేదా సామ్యవాదులై నా పాలించాలి; కాని మేమే పాలించ 

దలచినాము” అనికూడ వారు [పకటించినారు, 

కొన్ని ఏండ్ల క్రితం ఐరోపాలో ఒక అంతర్జాతీయ క స్తవ ఫాదరీ 

సమ్మేళనం జరిగింది. అందులో వంచిపెట్టిన ఒక కరపత్రం, మనదేశంలోని 

సము దతీరం పొడవునా, మధ్యభాగంలో అడ్డంగా వింధ్య, సాత్పురా 

పర్వత _శేణుల్లోను, కై 9 స్తవ ప్రాభవంకల కేంద్రాలను నెలకొల్పేందుకు 

ఒక సమగ్రవథకం వివరించింది. ఆవిధంగా దక్షిణద్వీపకల్పాన్ని చుట్టుముట్టి 
దాన్ని కై) స్త్వవుల ఆధిపత్యంలోనికి లాగాలనేది మొదటిదశ; రెండవ 

కిశపులో హిమాలయ పర వళ ప్రాంతమంతా స్వాధీనం చేసుకోవాలి. 

మన దేశంలోని క్రై_స్తవమత(ప్రచారక సంస్థలకు, ముస్లింలీగుకు 
మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరిందనీ, దానిప్రకారం వారిద్దరూకలసి పనిచేయాలనీ 

పంజాబునకు మణిపూరుకు మధ్యఉన్న గంగా మై దానమంతా ముస్తి ంలకు 

వెందేట్లు, దక్షణభారత ద్వీపకల్పం, హిమాలయాలు కై) స్తవులకు 

వెందేట్లున్ను దేశంమొ త్తాన్ని వారిద్దరూ పంచుకోవాలని నిర్ణయించుకొన్నార నే 

వర్త కొద్దికాలం క్రితం పతికల్లో. పొక్కిందిం 
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కొది ఏండ్త క్రితం అఖిలభారత కై స్రవసమ్మేళనం ఒకటి జరిగింది. 
యలు యం ఆవ 

భారత్లో 39 సవ సామాజ్యం స్లాపి సామని ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవలసిందని 
ఆ“ ఆలి డు ns 

అచట సమావేశమె న వారందరినీ ఉద్బోధించారు. అచటజరిగే కార్యక లాపా 

లన్నిటినీ ఆశీర్వదించేందుకు మన కేంద్రమంత్రులలో ఒకరు అనాడు 

సమావేశంలో ఊపస్థితులై ఉన్నారు, 

ఈనాడు మనదేశంలో నివసిస్తున్న కై 3న వ పద్దమనుమ్యలపా త్ర 
ఆవిధంగా ఉంది. వారు మన ధార్మిక, సాంఘిక వ్యవస్థలను భగ్నం 

చేయటానికి సిద్దంగా ఉండడమేగాక తమ రాజకీయ ఆధివత్యాన్ని అనేక 
స్థావరాల్లోనూ, వీలై శే దేశమందంతటనూ స్థాపించుకోవటానికిగూడ 
సంసద్దమవుతున్నారు. ఏను క్రీ స్తుయొక్క దివ్యమైన రెక్కల నీడలళలో 

మానవజాతికంతకూ శాంతి, సౌ భ్రాత్రాలనునమకూరున్తామనే ఆక ర్హ క మైన 

ముసుగుమాటున వారు అడుగు పెట్టిన (పతిచి గేట వారి ప్రవర్త రన ఇబేవిధంగా 

ఉంది. దరిదులకు, అజ్ఞా జొనులకు, “సతితులకు తమకున్నదంతా ఇయ్యి, అని 

ఏసుక్రీస్తు తన అనుయాయులకు బోధించినాడు. అయితే అతని అనుచరులు 

ఆచరణలో అనుసరించిన దేమిటి ? వా రెక్కుడ (పవేశి స్తే అక్కడ తమ 

ర కాన్ని అచటివారికి అర్చించేవారుగా గాక, అచటి వారి ర కాన్ని పీల్చే 

వారుగా బుజువుచేసుకొన్నారు. ఏసు [క్రీ స్తు శిష్యులనబడేవారు వలసలుగా 

ఏర్పరచుకొన్న ఆ యా దేశాలన్నిటిగతి ఏమయింది ? వారు ఎక్కడ 
అడుగు పెట్టితే అక్కడ స్థానికుల రక్తంతోనూ, కన్నీటితోనూ ఆ యా 
భూములను తడిపివేసి, తెగలకు తెగలనే వారు సర్వనాశనం చేసినారు. 
అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, ఆ(ఫికాల్లోని స్థానికులను వారు నిర్మూలించిన 
తీరును తెలిపే పీ హృదయవిదారకమై న కథలు మనకు తెలియనివా? అంత 
దూర మెందుకు? మన దేశంలో 3) స్తవమత ప్రచారకులయొక్క._ దారుణ 
చరిత్ర ఎట్టిదో మనకు తెలియదా? గోవాలోనూ, ఇతరచోట్ల కత్తిని చూపి 
అగ్నినిరేపి వారేవిధంగా మతప్రచారం చేసినారో మనకు తెలియనిదా ? 
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సెయింట్ జేవియర్కు సంబంధించిన కథ ఊండనే ఉన్నదికదా 

కొత్త క్రైస్తవులు పాతదేవతల విగ్రహాలను కాళ్ళతో మట్టి తే, పాత 

దేవాలయాల్ని  నేలమట్టంచే స్తే, మతం మార్చుకొని తల్లిదండ్రులను 

అవమాని సే - అతని సంతోషానికి అంతు ఊండేదిగాదట. కాంగెసుపాలన 

(న్యాయానికది కై స్తవపాలన) ఆంగ్లేయలు వెళ్ళిపోయినవెంటనే కేరళ 

ప్రాంతంలో ఏర్పడినప్పుడు (ప్రసిద్ద శబరిమలై దేవాలయంతోసహా వందలాది 

(ప్రాచీన పవిత్ర హిందూదేవాలయాలను కై 9 స్తవ కిరాతకులు అపవిత్రం 

చేశారు; నాళనంచేశారు; విగ్రహాలు పగులగొట్టి నారు. కన్యాకుమారిలోని 
వివేకానందశిల పై ప్రతిష్టించిన వివేకానంద స్మారకఫలకాన్ని ఈ క్రైస్తవ 

మత దురహంకారులే వగులగొట్టినారు. క్రై) స్తవమతం మానవజాతి. పై 

సుఖశాంతులను, దయారసాన్ని వర్షిస్తూందని బోధిస్తూ ఇటువంటివారు 

మనదగ్గరకు వస్తూఊన్నారు, 

కె _స్తవులు ఇటువంటి కార గకలాపాల్లో నిమగ్నులై ఉఊంటూన్నంత 

కాలం, అంతర్జాతీయ కె) స్తవోద్యమానికి తాము (ప్రతినిధులమని భావించు 

కుంటూ ఊన్నంతకాలం, తాము పుట్టిన ఈ భూమికి విదడేయలుగా 

కిండనంతకాలం, తమ పూర్వికుల నంస్క తీ సం[పదాయాలకు నిజమై న 

పుత్రులుగా, వారసులుగా (ప్రవర్హించనంతకాలం, వారిచ్చట శ తువులుగానే 

కంటారు. అట్లాగే వారిని పరిగణించవలసి ఊంటుందికూడ, 



టీ అంతర్గత ప్రమాదాలు 
3. సామ్యవాదులు 

ఆంగ్లేయలు వై దొలగినతర్వాత మనంతట మనం జాతీయ 
వ్యవస్థను రూపొందించుకొ నేటవ్వుడు వివిధసిద్ధాంతాలు, “వాదాలు గురించిన 

చర్చ ఒక (ప్రముఖవిషయమై పోయింది. పాశ్చాత్య ప్రజాస్వా మ్యవ్యవస్స నే 

మనం ఎంచుకొన్నాం. కాని ఇన్నిసంవత నరాల [ప్రయోగానంతరం సత్ఫలితాలు 

పొందగలిగామా ? (ప్రజలయొక్క సమష్టిభాననకు ప్రతీకం కాకపోగా 

అది అన్నివిధాలై న అవాంఛనీయస్పర్థ లకు దారితీసింది. స్వార్థ పూరితములు, 

విఘటనాత్మకములు ఐన శ కులకు బలం చేకూర్చింది. 

సామ్యవాదానికి పునాది 

(ప్రజాస్వామ్యానికి _బద్ధశత్రువ్నైన సామ్యవాదం పెరిగిపోతూ 
ఉండడం మనదేశ వ్రజాస్వామ్య వై ఫల్యాలలో తీవ్రమై నది. ఆర్థిక 
ప్రయోజనాల ఆశ చూపడంలో సామ్యవాదులకు తీసిపోకూడదని, వాళ్ళ 
వరిభాషను, కార్య [క్రమాన్ని తామే స్వీకరించి, మననాయకులు సామ్యవాదానికి 
లేనిగౌరవాన్ని తెచ్చి సెడున్నారు, ఇటువంటి ఎ త్తులద్వారా సామ్యవాదుల 

జోరు తగ్గించగలం అని అనుకోవటం శుద్ధ పొరపాటు. 
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ఆర్థికాభివృద్ధి ఒక "క్ర నొమ్యవాదాన్ని అడ్డుకోగలదు అని 

వారనుకొంటున్నారు. సామాన్య (వజానీకానికి “ఉన్నత జీవనన్థాయి”ని 

గురించి పదేపదే వాగా గానాలుచే స్తున్నారు. “ఉన్నత జీవనస్థాయి” కలుగ జేయ 

లేనప్పుడు దాన్ని గురించి పదేవ దే వాగొనం చేయటంవల (ప్రజలతో నిస్పృహ 
(6 se) (౬ న 

కల్లి, కల్లోలానికి దారితీస్తుంది. శీలం, జ్ఞానం, దేళభక్తివంటి ఊన్నత 
భావాలనుగూర్చిగాని, సొంస్క గ్రాలతిక, మానసిక, నె నై తికాభివృద్దులనుగూర్చి 

గాని ఎవరూ మాట్లాడటంలేదు. నిర్వీర్యం, నిరాశాపూరితం ఐన మనస్సుల్లో 
ళా గా 

సామ్యవాదం చోటుచేసికొంటుంది, 

అగ్నిలో ఆజ్యం 

సామ్యవాద (ప్రమాదంపట్ర పాళ్చాత్యదేశాల వై ఖరికూడ మనదేశంలో 
సామ్యవాదం పెరుగుదలకు తోడ్చడుతోంది, సామ్యవాదానికి విరుగుడు 

“డాలర్ అని అమెరికా నమ్మకం. దానితోబాటు జాతీయ శీలం, ఆత్మ 

విశ్వాసం లేకపోయినట్లయితే కేవల ధనసహాయం నిరువయోగమని 

చైనా, వియత్నాముల్లోని అనుభవం చెవ్వుతోంది. తాము చేసిన (ప్రతిఒక్క 

ఆర్థిక సహాయాన్ని గురించి దేశవ్యాప్తంగా వారు చేస్తున్న (ప్రచారంవల్త, 

న్వతం త్ర ప్రజా స్వామ్యానికి వెన్నెముకవంటి భావాలు సామాన్య (ప్రజల్లో 

తొలగిపోతాయి; అది ఆర్థికమైన ఆలోచనలను, హడావుడిని మాత్రమే 

రెచ్చగొడుతోంది. 

సామ్యవాదంబారినుండి మన దేశాన్ని కాపొడాలంకే (ప్రాచీన 

హిందుత్వం ఇచటినుండి పోవాలనే ఒక విచిత్రమైన (భ్రమ పాళ్చాత్యులను 

పట్టి పీడి స్తున్నది, విరుచుక పడుతున్న సామ్యవాద ప్రవాహాన్ని కై 9 స్తవ 

మొక్క కే అడ్డుకొనగలదని వారు భావిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు సామ్యవాదాన్ని 

కై స్త నవాభానము అవి సమంగా వర్తిందిన అర్నాల్లు టాయన్లీ సామ్య 

వాదానికి కై) స్తవమొక్క తే నరియైన విరుగుడు అని చెప్పనారంభించినాడు. 
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అది చాలా విచిత్రమైన విషయమే, తనలోని లోపాలకు [పతి కియగా పుట్టి 
పెరిగిన సమస్యను క్రై) స్తవం తానే ఎట్లా పరిష్కరించగలుగుతుంది ? 
“విగ్రహారాధనిలో మునిగితేలే ఈదేశాన్ని 3 కె) స్తవమొక్త సే కాపాడగలదని 
భావించేవారు, పూర్తిగా సంప్రదాయబద్ధమైన కై) _స్పవాన్ని పాటించిన రష్యా 
క్రీస్తును ఎందుకు విడిది పెట్టిందో కాసేపు నిలకడగా ఆలోచించుకోవాలి. 

మనదేశంలోకూడ శై) స్త్వ జనసంఖ్య (ప్రభావం అత్యంత అధికంగా ఉన్న 
కేరళ (ప్రాంకమే మిక్కిలి పెద్ద సామ్యవాదస్థావరంగా ఊండటం ఆశ్చర్యమే 
గదా! హిందువులను కై) స్తవులుగా మార్శేందుకు జనాన్ని, ధనాన్ని 
గుప్పించటం ద్వారా ఈ దేశాన్ని సామ్యవాదంబారినుండి కాపాడగలమని 

పొళ్చాత్యులు భావిస్తున్నమైతే వారు ఆత్మహక్యాసదృృశమై న భ్రాంతిలో 
కొట్టుమిట్టాడుతున్నార న్నమాట, ఎందువల్లనం కే, క్ర స్త సవమత వ్యాపి 

ప్రజల్లోని విశ్వాసాన్ని, దేశభక్రిని 'భగ్నం చేస్తుంది. విశ్వాసాన్ని 
కోల్పోయినట్టి వ్యక్తు క్తులోనే సామ్యవాదం వేళ్ళూనుతుంది. ఇదే సామ్యవాదం 

పెరగటానికి మన_స్ప_త్వ్వశా ప్రదృష్ట్యా పెద్దకారణం. 

విశ్వాసం నశిస్తే సామ్యవాదం జనిస్తుంది 

మనిషికి తిండి ఉన్నంతమాతాన చాలదు. అతనికి కొన్ని 

విశ్వాసాలుంటాయి, వాటివల్లనే అతడు జీవిస్తాడు; వాటికొరకే అతడు 
మరణిస్తాడు. అట్టివిశ్వాసం లేకపోతే జీవితానికి ఒకమార్గంకాని, ప్రయోజనం 
గాని ఉండవు; మనిషి అటూఇటూ కొట్టుకపోతాడు; ఆశ కోల్ప్చోయినవాడై. 

పోతాడు. అది ఒక సంక టపరిస్థితి. శాస్త్రీయవిజ్ఞానం వికసించనంతకాలం 
ఐరోపాలోని మానవుల జీవనానీకి అటువంటి విశ్వాసాన్ని శె కై9 స్త్ సవమతం- 

కల్పించింది. అయితే శాస్త్రీ యవిజ్ఞానం దాన్ని తునాతునకలుచేసి దిగమింగి 

వేసింది. కాలం, అంతగిక్షం, జీవితం, (పపంచం వీటిపట్ల ఊన్న 

వ్ష)_స్తవవిశ్వాసాల నన్నిటినీ అది పటాపంచలు చేసింది. అయినప్పటికి 
యారపునకు ఒక లంగపపోతే వేరొక లంగరు దొరికింది. మతంపట్ల 
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విశ్వాసాన్ని అది కోల్పోయింది, కాని శాస్త్రీయవిజ్ఞానంపట్ల ఒక సరికొ త్ర 

విశ్వాసాన్ని కలుగజేసుకొంది. నిజానికి శాగ్ర్రీయవిజ్ఞానమే యూరపులో 

ఒక [కొ _త్తమతంగా ఎర్చొడింది. అన్నిమతాలు సర్వజ్ఞునిగాను, సర్వ 

శ కిమంతునిగాను దేవుణ్ణి భావించిన మ, అప్పటినుంచి ఐరోపా (ప్రజలు 

శాస్త్రీయవిజ్ఞానాన్నే సర్వజ్ఞ మని, సర్వశ _క్రిమంతమని భావించసాగినారు. 

ఐతే, కొద్ది శతాబ్దాల కాలగమనంలోనే శాస్త్రీయవిజ్ఞానం స్వీయ 
[ప్రామాణికతను కోల్పోయింది. విశ్వాన్నిగురించి తమ అజ్ఞానాన్ని శాస్త్రజ్ఞులు 
అంగీకరించనారంభించినారు. ఆధునికకాలంతోని శౌస్త్రజ్రులందరికంతె 
ఘనుడై న ఐన్స్టీన్ భౌతికళాస్త్రాలకు అతీతమై న ఒక “సత్యం ఉన్నదని 
అంగీకరించినాడు. విక్షోరియా యుగంలో తమలోఉండిన సర్వజ్ఞ త్వభావనను 
విడిచి పెట్టి ఇంకనూ పరిశోధింవబడని అనంతమైన విజ్ఞానరత్నాకరం 

తమముందువిల సిల్లుతూఉం'ేడాని ఒడ్డునగులకరాళ్ళను ప్రోగుచేన్తు నున్నామనే 

భావనలోకి వారు ”దిగివచ్చినారు, శాస్త్రీ యవిజ్ఞానంవట్ల విశ్వాసం భగ్నం 
కావటంతో నే, పాశ్చాత్యమానవుడు అపరిచితమైన సము; [దంలో చుక్కాని 
కోలో ఎయిన నావ అయ్యాడు. (పొచీన విశ్వాసాలు నశించిపోయాయి; 

క్రొత్తవిశ్వాసాలు కనుచూపుమేరలో కనించటంలేదు. ఇటువంటి విశ్వాన 
శూన్య వాతారణంతో పూత మరుగువిశ్వానాలు ఆ శూన్యాన్ని పూరించటానికి 

ముందుకు వచ్చాయి. అటువంటి విశ్వాసాల్లో సామ్యవాదమొకటి. 

కాబట్టి మహోత్క లప్ మానవ సంస్క తీకుసుమాలను వికసింన 

చెస్తూ మన మనుగడకే ఆధారమై ఉన్న  ప్రాచీనము, జీవన(ప్రదమునై న 
మన విశ్వాసాన్ని పెకలించివేయటానికి ఏ [వయత్నం ఎటునుంచి జరిగి 
నప్పటికీ దాన్ని హర్షి స్తే, అది జాతిగా ఆత్మహత్యను చేసికోవటమే 
అవుతుంది. 

ప్రతి క్రియాత్మక దృష్టివల్ల ప్రమాదం 
సామ్యవాద భావ్యప్రచారాలను మనదేశంలో విఫలం చేయటానికి 

(ప్రయాత్నాలనేకం జరుగుతున్నాయి. వినోబాజీ (ప్రారంభించిన భూదాన 
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ఉద్యమం సామ్యవాద [ప్రభావాన్ని పోగొడుతుందని కొందరు భావి స్తున్నారు. 
దావిలో ఉన్నటువంటి, “దున్నేవానికే భూమి" అనే సామ్యవాద నినాదం 
వల్లను, ఆయన అనుచరుల్లో దూరదృష్టిలేని కొందరు “మి అంతట 

మిరు భూమినివ్వకపోతే సామ్యవాదులు వచ్చితీరుతారు; మోకు చెందినదంతా 
బలవంతంగా లాక్షుంటారు అని బెదిరించటంవ ల్లను సామ్యవాదమే నరియైన 

దనీ, ఆది వచ్చితీరుతుందిఆనీ _ ఈ భావనమా(త్రమే (ప్రజల్లో ఏర్పడుతుంది, 

సామ్యవాదానికి ఇది వరోక్షమైన ఒక ఆమోదము([దయే. అంతేగాక తమ 

ఉన్నలికోనమని ఆరంభించే అటువంటి ఉద్యమాలన్నీగూడ ఏదో మొక్సు బడి 

కోనమనీ, దగా అని సామాన్య [పజలు అనుమానిసారు. “* ఈనాడు సామ్య 

వాదులు ముందడుగువే స్తున్నారు కాబట్టి మిరు ఇటువంటి సంస్కరణలు, 

వాగ్దానాలతో ముందుకు రావాలని కోరుతున్నారు. మోమోటమెరుగని సామ్య 

వాదులే మాకు కావాలి. ఎందుకం కే కనీనం వారిలో నిజాయితీ, రై ర్యమూ 

ఉన్నాయి. తాము చెప్పేదాన్ని వారెంతోధృఢవిశ్వానంతో చే సారు. అట్టి 

వొరిని మేము నమ్మ వచ్చును” అనికూడా ప్రజలు అనవచ్చును. ఆ విధంగా 
ఈ ఉద్యమం సామ్యవాదానికే దారితీయవచ్చు. నిజానికి సామ్యవాదాన్ని 
ఆడ్డుకోవాలనే ఒకేఒక ఆలోచనతో వనిచేయటం ఎప్పటికై నా ప్రమాదమే 

జొతుంది. సత్యమూ, నిర్మాణాత్మకమూనై న విశ్వాసాన్ని అలవరచటం 

ఒక్కరే, సామాన్య (ప్రజానీకాన్ని సామ్యవాదంయొక్ష నీచ[ప్రభావాన్నుంచి 

బియటపడవేయగలదు. 

ఆర్థికమై న వ్యత్యాసాలున్నంత కాలం సామ్యవాదం తప్పక పెరుగు 

తూచే ఉంటుందని చెప్పేవారుకూడ కొందరున్నారు. అయితే వా స్తవ 

మేమం పే, సామ్యవాదంయొక్క అభివృద్దికి మూలం పరస్పర విద్వేషం. 

దావికి ఆరి క అవమానత నిజమైన కార ణంకాదు, శ్రమగౌరవాన్ని గురించి 

మన ప్రజల్లో నరై న భావన ఇంకా రాలేదు. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే 
రోజుకు మూడు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకునే “రికావాలాను 
న బి 
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“ఓరేయ్” అని పిలుస్తారు. కాని నెలకు అరవై రూపాయలు సంపాదించుకునే 
గుమా సాను “బాబుగారు అని పిలుస్తారుకదా | మన జీవనంలోని అన్ని 

రంగాలలోనూ వ్యావించిఉన్న ఇటువంటి తరతమ దృష్టియే వ్య క్తులమధ్య 
విద్వేషానికి హేతువు, ఈ వికృతి మనజీవనంలో కొత్త “గా ప్రవేశీంచింది 
కర్తవ్య నిర్వహణ విషయంలో మన ధర్మశాస్త్రాలు ఈ తరతమ భేదాలను 
గుర్తి ; రించలేదు. [వతివనీకూడా నమాజరూపంలో ఉన్న వర్వళ కిమంతుడై.న 
ఒకేఒక పర మాత్మను సేవించటమే బొతుంది. ఇట్టిభావనను. పునరుజ్డీ 
చేయాలి. 

ఓట్రద్వారా నమాజవాదం. 

మరొక విధంగాకూడా మనకు సామ్యవాద (ప్రమాదం తప్పక 
ఎదురవుతుంది. “నమాజ వాదం” (లోవలి విషయాన్ని బట్టీ చూస్తే ఇదీ 
సామ్యవాదమే; దాన్ని సాధించేపద్దతిలో మాత్రమే తేడా) తమ అక్యంగా 
(వకటించి మన ప్రభుత్వం ఈనాడు స్వీకరించిన వీద్ధాంతంవల్ల అది 
నంభవి స్తున్నది. చైనా, రష్యాల్లోవలె తుపాకిగుండుతోగాక 'ఓట్ల'తోనే 
తాము “నమాజవాదంి సాధిసామని మన నాయకులు అంటున్నారు, "అంతే 
దీనికర్థ ౦ చైనా రష్యాల్లోని (ప్రజలకు మన దేశంలోని [వజలకు తేడా 

ఉందని మాత్రమే అది సూచిస్తుంది. చైనా రష్యాల్లో బహుళ? (ప్రజలు 

ఎంతో జవం, జీవం కలిగి ఊరడి ఉండాలి. అందుచేతనే అట్టి వారిని తుపాక్ 
గుండుద్వారా అదుపులో ఉంచాల్సి వచ్చింది. ఇచటి మన వజిలు మెఠళవాచ్ళు . 

వ్య _క్రీపూజక లవాటువడినవారు, ఒకసాయకుడు ముందుకువచ్చి నా [ప్రయ 

మిత్రమా! రా! తలవంచు; నేను నీతల నరుకుతాను” అంటే మన |వజలు 
తప్పక తలవంచి సిద్దంగా నిలబడతారు. అటువంటి మెతక మనుషులకు 

“తుపాకి గుండు" ఎందుకు ? ఒక ఓట్ల పెప్టెగాలు. ఆ నాయకుడు “నమాజు 
వాదానికి ఓటు చేయండి” అని చెప్పితే, (వ్రజలు దానికి ఓటు చేస్తారు. 
తాము సమాజవాదానికి ఓటు వేసినందున తమ స్వాతంత్ర్యం పోయిందని, 
వ్యక్తులుగా తాము ఒక యంత్రంలోని నిర్జీవభాగాలు ఆయిపోయినామని 
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గురించిన ఆ మరునాడు దానిని దె వవిధిగా భావించి దానికి వారు లొంగి 
అజా (cn 

హోతుంటారు. 

వేయినంవత్సరాలకు పై గా ముస్టి ంలకుమన పజలు లొంగిజీవించినారు. 
తత్ఫలితంగా ఈనాటికిగూడ ముస్లి ములను ఘనులనీ, దై వభ క్రిగలవారసీ 

చెప్పేవాళ్ళను మనం చూసాం. తనను పరిపాలించే హిందూరాజును బంధించి 

ఆతని సింహాసనాన్ని ఆ కమించుకున్న హైదరు, అగణిత (ప్రజానీకాన్ని 

బలవంతంగా ఇస్తాములోనికి మార్చి, అనేక దేవాలయాలను నేలమట్టంచేసి, 

అనేక స్ర్రీల మానభంగాలు జరిపిన హైదరుకొడుకు టివ్వుల విగ్రహాలను 

ప్రతిష్టించితీరాలని చెప్పేవారుకూడా కొందరున్నారు. ఆ వ్యామోహం ఇంతగా 

దిగజారింది. ఆంగ్లేయులు ఈ దేశానికి వచ్చినపుడు “భగవంతుడు వారిని 

పంపినాడు అని కొందరన్నారు. “మనదేశాన్ని “వికటేశ్వరి అనే రాణి 

పాలింపగలదని భవిష్యపురాణం జోన్యంచెప్పింది.  విక్షోరియారాణియే 
విక టేశ్వరి” అనికూడా కొందరన్నారు. అటువంటి మెతక మనుషులకు 

కొద్దిపాటి (ప్రచారంచాలు, 

జాన్ బన్యన్ (వ్రాసిన “పిల్ గ్రిమ్స్ పో(గెస్ అన్న పుస్తకంలో 

యాత్రికుడు ఒక రాక్షసుని చేతులో చిక్కుపడాడు. ఆ రాక్షసుడు అతి 
ae G ౬౩ 

వెంటనే చంపివేద్దామని భావించినాడు; కాని తన భార్యసలహోను పాటించి 

ఆత్మహత్య చేనుకొ నేటట్లుగా వాణ్ణి ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నించినాడు. 

జీవితంలో ఈ కష్టాలన్నిటినీ ఎందుకు అనుభవి స్తున్నావు? ఆత్మ హత్యకన్న 

తీయనైై నదిలేదు. కత్తి, ఊరి|త్రాడు, విషము వీటిలో నీకిష్టమైంది కోరుకొని 

దుఃఖమయోమై న ఈ జీవితంనుండి శాశ్వతంగా విము కుడవుకమ్ము" అని 

చెప్పినాడు. ఆత్మహత్య చేసికొనేందుకు నంసిద్దమయేటంతగా యో త్రికుణ్ణి 
ఒప్పించినాడతడు. సరిగా ఆ సమయానికి ఒక స్నేహితుడు నచ్చచెప్పి 

ఆతజ్జి ఆ వల్లో పడకుండా ఆపినాడు. అమాయకులై న మెతక మనుష్యులకు 
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కొది (ప్రోత్సాహం ఇ సేచాలు, తుపాకిగుండు చేసినంతవని సాధ్యమవుతుంద నే 
a అట 

నీతి దీనివల్ల మనకు బోధపడుతుంది. 

శిలాశాసనం 

సమాజవాదం బురఖాలో నిజంగా జరుగుతున్న దేమిటి? వీళ్ళ (వతి 

చర్యకూడ, చై నాలో జరిగినదానికి నమూనాగా- అంతకంటె కొద్దిమెరుగుగా 

ఉంటుందని మనం గమనిస్తాం. ఈ రెంటికీ మధ్య ఒకేఒక తేడా ఊంది. 

చై నాలో ఈ పరిణామాలన్నీ పాళవికమై న హింనతో సాధించారు. అవే 

పనులు మనదేశంలోమాతం రాజకీయమై న ప్రచారంద్వారా జరిగాయి. 

అంతే. ఈరెండు దేశాల్లోని ప్రభుత్వచర్యలను పోల్చిచూస్తే, ఇది మనకు 
స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. చైనాలో ఈనాడున్న సామ్యవాద (వభుత్వం 

అధికారంలోనికి వచ్చిన తొలిదినాల్లో తమ నిరంకుశాధికారానికి ఏవిధమైన 

ఎదుతుసవాలు ఉండరాదని అనుకొన్నారు కనుకనే పొతకాలప్ప (పభువులను, 

నాయకులను, పారిశ్రామిక యజమానులను నాశనంచేసి, పరి శ్రమలనన్నిటినీ 

వారు జాతీయం చేసినారు. పెద్ద భూస్వాములను నాశనం చేసినారు. చివరకు 

చిన్నచిన్న జమాందారులను, రై తులనుగూడ వారు నాశనం చేసినారు. 

మన దేశంలోకూడా భూస్వాములు నిర్మూలింపబడ్డారు. ఈనాడు 

రాజ్యాంగ పు 17వ సవరణకూడా వచ్చింది. దీనివల్ల అరఎకరం భూమి 

కలిగిఉన్న చిన్న రై తుకూడ “భూస్వామి'గా లెక్కింపబడతాడు. ఆతని 
ఆస్తిని దాదాపుగా ఏ వరిహారం చెల్లించకుండానే స్వాధీనం చేనికొ నేందుకు 

(పభుత్వానికి అదికారం ఉంది. సహకార వ్యవసాయం, సమష్టివ్యవసాయం, 

వ్యాంకులను, వరిిశ్రమలను జాతీయం చేయటం మొదలై న సమాజవాద 
సిద్దాంతాలు దేశవాతావరణంలో కనిపి స్తున్నాయి, ఇదంతాకూడ ఒకవిధంగా 

చై “నీయల వద్దతిని అంచెలంచెలుగా అనుకరించటమే. ఈ రెంటిమధ్య 

నున్న నన్నిపాతమై న పోలికను పరిశీలించుకొని ఏవిధమైన భవిష్యత్తు 
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మన ముఖాన శిలాశాననంవలె చెక్కబడి ఉందో దానిని గమనిద్దాం, కేవలం 

బానినలుగానో, పనిముట్లుగానో అయ్యే ముందే మనం జాగ్ర_త్రవడదాం. 

అంతేగాక నమాజవాదం ఈ దేశానికి చెందినదికాదు. అది మేన 

ర క్రంలోమం వరప్రదోయంలోనూకూడా ఇమిడిలేదు. వేలాదినంవత్వరాల 
మన జాతీయజీవనంలోని నం్యపదాయాలతో, ఆదర్శాలతో దానికెట్టి 

సందింధ మూ లేదు.ఇక్క_డున్న కోట్ల కొలది వ్రజలకు అది సరివడని భావం 

కాబట్టి మన హృదయాలను ఊ శేజవరిచేళక దానికిలేదు. త్యాగమయమై న 
జీవితాన్ని, శీలాన్ని అది మనలో పోత్సహించలేదు. దీన్ని బట్టి మన 

జాలీయాజీవనానికి ఆదర్శంగా ఉఊండదగిన ప్రాథమిక అర్హ తలుగూడ 

దీవిలో లేవని గమనించవలసిఊంది, 

ఏవిభానంగానూ తగనిది 

ఇంతకుముందే మనం గమనించినట్లు నమాజవాదం (రష్యాకూడ 

తనమ నమాజవాదరాజ్యంగా చెప్పుకుంటున్నది కాబట్టి సామ్యవాదానికీ దీనికి 

నిజమైన వ్యత్యానంలేదు) వర్గపోరాట సిర్భాంతంలోనుండి పుట్టిందని, 

రష్యాలోకూడా నరియైన ఫలితాలు ఆది ఇవ్వ లేక పోయిందని మనకుతేలును. 

శక్ర సిద్ధాంతంగా అది ఎన్నడో వీగిపోయింది; ఇప్పుడు ఆచరణలోకూడా 

అంతేఅయింది. 

వ్యక్తిని ఒక వై తన్యమూ ర్తిగా అంగీకరించక పోవటమనేది సమాజ 

వాదంలో ఉన్న భయంకరలోవం, “సమాజవాద ప్రజాస్వామ్యం” వంటి 
ఆవేళ (క్రొ త్తనినాదాలు వృష్టించి వాటిమాటున దీన్ని కప్పిపుచ్చాలని ఈనాడు 
మవవాయకులు యత్ని స్తున్నారు. వౌ _స్పవానికి (వజొస్వామ్యం, వమాజవాదం 

అవే సిద్ధాంశాలు వరవ్చర విరుర్ధాలు. "వమాజవాదం (ప్రజాస్వామ్య మెన్నటికీ 
కావేరదు. ప్రజాస్వామ్యం నమౌజవాదం కానేరదు. ఎందుచేతనంశే వ్యక్తి 

ప్వాఠంత్ర్యమే ప్రజాస్వామ్యంలోని మొదటిస్తూతం; కాని నమాజవాదంలో 
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ముందుగా బలిఅయిపోయేది అదే. (ప్రజాస్వామ్యంలో వ్య క్రి గౌరవానికి 
ఉన్నతస్థానం ఇవ్వబిడుతుంది. మరి సమాజవాదంలో వ్యక్తి క్తి వండ్రచ (కంలోని 

ఒకవన్ను (పభుత్వమనే పెద్ద యంత్రంలో [ప్రాణంలేని ఒక్ వీల. 

జాతీయ ప్రతిభను వునరుజ్లీవింవచేయాలి 
ఆవిధంగా ఆంగ్లేయులు వెళ్ళిపోయినతర్వాత మన వ్యవహారాలన్నీ 

ఒక గందర గోళంలోపడి, విదేశీసిద్ధాంకాలనుండి, “వాధాలొనుండి 
ఈలకొక్ష కాస్త పుణికిపుచ్చుకుందామని "మనం యత్ని స్తున్నాం, ఆర్డి క, 
సాంఘిక, రాజకీయ రంగాల్లో, తదితర విషయాలన్ని టిలోనూకూడ జాతీయ 
జీవనాన్ని పునర్నిర్మించుకోవటానికి నరియైన పునాది ఏర్పరచగల నర్వ 
సమ(గ్రమై న తత్త ్వజ్ఞానానికి పుట్టినిల్లయిన మవదేశావికి ఇది చాలా 
అవమానకరం, ఈనాడు పాశ్చాత్యులు వ్రవచించిన విద్ధాంతాలతో, వాదాలతో 
మానవమేధ వరాకాష్టనందుకున్నదని మనం విశ్వపంచివట్ల యితే, అది మన 
నృజనాత్మకశ_క్రియొక్క, మేధయొక్ష క్ల దివాశాకోరుతనాన్నే తెలియచే నుంది. 
కనుక మన [పాచీనబుషులు క మగొన్న శాశ్వతనత్యాలను ఆధారం చేనుకొవి 
హేతువాదం, అనుభవం, చరిత అనే గీటురాళ్ళపై వరీ&ంవబడి నెగ్గిన 
మన సొంత జీవనవిధానాన్ని మనం శూపొందించుకొందాం, 



యూశవ ఖాగం 

వెభవానికి రాచబాట 
1. జాతీయ చైతన్యానికి ఆవాహన 



చారిత్రక ఆవశ్యకతను 

పూర్తి చేయాలి 

6 

(రేవంచంలోవి ఏళ క్రీ కన్నె ర్తిచూడజాలనంతటి  కిశాలిగా 
మన హిందూ సమాజాన్ని మనం సంఘటిత పరచాలి” అని సూత్రప్రాయ 
మైన చిన్నవాక్యంలో మన నంఘ ఆదర్శాన్ని నంఘ నంస్థానకులు చెప్పే 
వారు. అన్నింటినీ మించిన (ప్రముఖ కర్తవ్యం ఇది; మహే క్రరమైన ఈ 
నమాజనంకానం అంతటిమిదా ఈ బాధ్యత ఊంది. 

కృతజ్ఞతా బుణం 

నమాజాన్ని సంఘటితంచేసే ఈ కార్యంలో న్వయంగా అంకితం 
కావలసిన విధి మనకున్నదని ఎట్లా చెనగలం? మనమంతా ఈ సమాజంలో 

పుట్టి "పెరిగామనేది అందుకు మొదటికార ణం. మన వ్యక్తిగత, కొటుంబిక 

జీవనాల్లో భద్రత, నుఖనంతోషాలు ఈ సమాజంలో మనం జన్మించి 
నందువల్ల నే సాధ్యమయాయి. 

దీనికి మరొక ముఖ్యకారణంకూడా ఊంది. మనది అతి ప్రారీనము, 
అమరమునై న నమాజం. మానవజీవనంలోని అన్నిరంగాల్లోనూ 
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ప్రయత్నాలు ఇట్టి వేనా? మన నమాజంయొక్క శాశ్వతసంక్షేమానికి. అవి 
దోహదం చేస్తాయా? రక్తం కలుషితమై కురుపులు పుడుతూఉంపే 
పైపైన మందులువేసి క ట్లుక ట్ట డం వృథాశ్రమే అవుతుంది. మూలకార కాన్ని 

సరిచే సే రోగం నయమవుతుంది. అయితే అటువంటి మూలకారణం 

ఏమిటి ? 

సమాజవితం : నాడు-నేడు 

ఈనాడు మనకు కనిపి స్తున్న దారిద్యం, దుఃఖం, గతంలోకూడ మన 
నమాజంలో ఇట్లాగే ఊండేవి అనేమాట నిజమా? చరి త్రచెప్పే కథమాత్రం 
దీనికి భిన్నంగాఉంది. గతంలో ఈదేశం చూడవచ్చిన కొందరు విదేశీ 
యాత్రికులు తౌమిక్కడ చూచిన విషయాలనుగురించి (నత్యకసాఖ్యాలను 

వివరంగా ఇచ్చి ఉన్నారు. ఈనాటికీ లభ్యమవుతున్న వారి (వాతల ప్రకార ౦ 

“ఇచటి (ప్రజలు సుఖము, నంతృ ప్తి కలవారు. ఇచట అనాథులు, బిచ్చగాండు 

లేరు. యాత్రలకు వెళ్ళే (ప్రజలు దొంగతనం జరుగుతుందేమోఅన్న భయం 

భాయామాతమై నా లేక ఏండ్ల తరబడి తాళాలు వేయకుండా ఇండ్లను విడచి 
పోతారు. (ప్రజలు నీతినితప్పి [పవ రించిన ఉదాహరణలు చాలా అరుదు. 

వ్యవహారాలలో అందరూ కడు ధార్మికులు, ఉదారులు, విశ్వాసపా త్రులు. 

పరాక్రమో పేతమై, శక్తినంపన్నమైన జాతి వారిది. వారు ధనవంతులు, 
మేధావంతులు” అని తెలుస్తోంది. ఇటువంటి దేదీవ్యమానమై న వర్ణనలు 
విదేశీ యాత్రికులు చెయ్యడంలో వేరే ఉఊద్దేశ్యాలేమి ఉండే అవకాశంలేదు. 
ఈనాడు రష్యా చై నాల్లో ఉన్నటువంటి ఇనువతెజలాంటిది ఆనాడు మన 
దేశంలో లేదు. ఈ దేశమందంతటా తమ ఇచ్చవచ్చిన వారు అనేక 

ఏండ్ల పాటు తిరిగారు. అటువంటప్పుడు వారు వ్రాసినవాతలు నంశయాతీత 
మైన నత్యాలుగా మనం విశ్వసింపక తప్పదు. 

దై నందిన :జీవితంలోని ఇతర అంశాలన్నిటినీ వద్గిలివేసి, కేవలం 
ఆధ్యాత్మికరంగంలో మాత్రమే మనవారు ఉన్నతిని సాధించారని కొందరు 
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తరచు పొరబడుతూ ఊంటారు. కోని ఆది నత్యంకాదు. విజ్ఞానశాష్ర 

విషయాలు, కళలు - అన్నింటిలోనూకూడా మనవారు అనేక శతాబ్దులు 

ముందంజవేనీవట్లు [ప్రామాణికమైన (ప్రాలీన ఆలేఖాలు తెలుపుతున్నాయి. 
ఏమా[శం [తువ్వువట్టకుండా మెరు స్తున్న రెండువేల ఏళ్ళనాటి ఆశోక_న్తంభం 

ఈనాటికికూడ లోహవిజ్ఞానశా స్తానికి ఒక తిరుగులేని నవాలుగా నిలిచి 
ఉంది. 

మన ప్రాచీన గ్రంథాల్లోనూ, విదేశీ పున్తకాల్లోనూ ఒక కథ 
ఉంది. రోమను రాజుల్లో ఒకడు ఒక వింతరోగంతో బాధవడు 

తూండేవాడు, దాన్ని ఆయన రాజ్యంలోని ఎవ్వరూ బాగుచేయ లేక పోయారు. 

అతను మన దేశీయల సహాయాన్ని కోరాడు. నాడు మనదేశం వై ద్య 

శాస్త్రంలో దిట్ట, మన రాజవైద్యుల్లో ఒకడు 'అక్కడకు పోయి 
ఆ రాజుయొక్క పుట్టెను విడదీసి మెదడుకు శవ్రచికిత్స చేశాడు. 

ఆ రాజుకు రోగం నయమయింది. ఆ వైద్యుడు ఆ శాస్త్రాన్ని ఆచటి 

ప్రజలకు నేర్చే నిమిత్తమై మరొక మూడేండ్లు అక్కడే గడిపి, ఘనమైన 

గౌరవ నక్కారాలతో తిరిగి వచ్చాడు. శస్త్రచికిత్స ఎంతో ముందడుగువేనిన 

ఈనాడుకూడ మెదడుకు శస్త్రచికిత్స చేయడమంటే చాల (ప్రమాదంతో కూడిన 

సాహనమే అని మనం తప్పక గుర్తుంచుకోవాలి. 

మన [ప్రాచీన ఆయర్వేదాచార్యులు బాహ్య [వ్రవంచానికి పష్వాస్తిక్ సర్జరీ 

నేర్పారు. “సున్ని అనే గణిత శాస్వాంశాన్ని మన తత్వశాస్త్రం నుండి 

తీసికొని [పపంచాని కందించాం. సృష్టి అంతా “నున్న అనీ, భగవంతుడు 

“ఒకటి” అనీ మన భావన. ఈ భగవంతుడు అనే అంకె తర్వాత “నున్న ' 

వచ్చినపుడు మా;త్రమే దానికి విలువ. లేకపోతే దాని, విలున నున్నే. 

“దశాంశ వద్ధతి" భారతీయల మేధాజన్యమే. గణితశాస్త్ర అత్యద్భుత వికా 

సానికి పునాదులు వేసింది మనమే. 
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మనమెన్నడూ ఇ౦టిపట్టు విడిచి పెట్ట నివారం కాదు, “కృణ్వంతో 

విశ్వమార్యమ్' (విశ్వమంతనూ [శేష్టముగా చేయదముగాక) అని మేఘ 

గంభీర నినాదంతో, మన మహాపురుషులు, మునులు నేల నాలుగుచెరగులకు 

వయనించారు. మన సత్ [ప్రభావం భూమండలంలోని అనేక (ప్రాంతాలపై 

ప్రసరించింది. మన ధ్వజం అనేకభూములపె ఎగిరింది. మన వై భవ 

పాభవాన్ని దర్శించేనిమి త్రమై సుదూరభూములనుండి యా తికులు వచ్చారు, 

ఇచ్చటి స్వచ్చము, శాశ్వతమునై న మానవవిజ్ఞానస్రోతస్సులనుండి తమ 

దాహం తీర్చుకునేందుకై దగ్గరనుండి, దూరంనుండికూడా అనేక విద్యార్థులు 
వచ్చారు, నర్వవ్యాపియైన ఆనాటి మన సాంస్కృతిక సామర్థ్యాన్ని బుజువృ 

చేస్తూ ఈనాటికికూడా ఆ యా దేశాలన్నింటిలోనూ దేవాలయాలు, విగ్రహాలు, 

చితాలు, శిల్పాలు, భాషలు, ఆచారాలు, కావ్యాలు, జానపదగేయాలు, 

సాహిత్యము, కళలు మొదలై న లెక్క లేనన్ని సజీవ సొక్ష్యాధారాలు 

ఉద్దోషి స్తున్నాయి. ముస్లి ములయొక్క “చంద్రవంక, నక్షత్రం" గుర్తుకూడా 

మన “హో” లోని ఒక భాగం మాత్రమే. బుద్దుడు అవతరించిన పిదపనే మన 

పూర్వికులు ఈ దేశందాటి బయటికి కదిలారనడం సత్యం కాదు, చాలాకాలం 

[కిందటనే మనయొక్క ధర్మ [ప్రచారకులు అమెరికా తీరాలను చేరారు. వీరి 

అడుగుజాడల్లోనే బొద్ధభిక్షువులు ఈనంప్రదాయో న్నేకొనసాగించారు. దేశ విదే 
శాల్లో పరా [క్రమవంతులుగాను, ఉదారులుగాను మనంపరాకాష్టనందుకున్నాము. 

ఐతే ఈనాడిట్టి గర్గ నీయమైన స్థితి మనదేశంలో ఎందుకు 
ఎర్చొడింది ? సర్వసమృద్దము, సంస్కృతీపూర్ణమునై న ఈ భూమిని 

దుఃఖము, ఆధర్మము అనే పిశాచాలు పట్టిపీడించట మెలాసంభ వించింది ? 
భారత దేశం ఒకప్పుడు (వవంచానికంతకూ తల్లి యె, శరణార్జ్యులె వచ్చిన 
అచేకదాతులకు ఆశ్రయాధారాలను కల్పించి, ఈనాడు విశ్వవీథుల్లో ఎందుకు 

పె మెత్తుతున న్నది? ఈనాడు మనం విదేశీయుల గుమ్మా లపద్ద అర్థమూ, 

లం ఆదర్శాలు, _చేవనమూల్యాలనుకూడా బిచ్చమడుగుతూ 

పోతున్నాము. దొనివలన మన మేధా, సృజనళ క్షు కులు పూర్తిగా దివాలా 
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కీకాయని (పవందచానికి చాటుకొంటున్నాము. ఇటువంటి డె దై న్యము, అధోగతి 

కలగటానికి మూలకారణం ఏమిటి? 

విదేశీయులు బాధ్యులా ? 

కొన్నిదశాబ్దాలుగా ఈ విషయాన్ని గురించి ఆలోచన చేసినవారు 

ఈ అథొగతికి గత వేయిసంవత్సరాల బానినత్యమే ముఖ్యకార ణమని 

నిర్దారణ చేశారు. ఈ దేశంలో పొలకులుగా స్థిరపడిపో పోయిన ముస్తిం 

దురా క్రమణదారులు, మన జాతీయ (శ్రద్దా కేంద్రాలను ఒక వథకం వకొరం 

నాశనం చేశారని వారు చరిత్రతో చదివారు, ముస్తి ములు మన న్రీలను 

అవవితలను చేశారు. దేవాలయాలను, యా త్రాస్థలాలను నాశనం చేశారు. 

క తికి గురిచేసిగాని, భొతికసుఖాల అశచూపిగొని మనవారి ననేకమందిని 

మతంమార్చారు. కొ తగా ఆ మతంలోకి మారినవారుకూడా జాతీయ 

భావనలను విస్మరించి, విదేశీ దురాక్రమణదారుల అడుగుజాడల్లో అదేవిధ 

మైన మతమౌఢ్యంగల పరిపాలనను, దాధుణకృత్యాలను కొనసాగించారు. 

వారి అనంతరం వచ్చిన ఆంగ్లేయలు చాలా చతురులు, సభ్యత 
నెరిగినవారు. వారు (ప్రత్యక్షంగా విధ్యంసకాండమ, భ్రష్టీకరణాన్ని 

పొరంభించలేదు. తమయొక్క కుటిల |ప్రచారంద్వారా జాతిలోని తరతరాల 
విశ్వాసాన్ని, నమైక్యతను నాశనంచేయటానికి (ప్రయత్నించారు. మన|పజల 
జాతీయతను, సంన్కృతిని, చై తన్యళ క్రి ని నాళనంచేసేందుకే ఒకవిధమైన 
'వర్యేకవిద్యావిధానాన్ని వారు ప్రవేశపెట్టారు. ఆవిధంగా తమ సామ్రాజ్యాన్ని 
పటిష్టం చేసుకోవాలనుకున్నారు, విద్యావంతుః అనబడే మనవారు తేలికగా 
వారి వలలో పడి తెల్ల వారియొక్క ఆచారాలను, ఆలోచనలను గ్రుడ్డిగా 
అనుకరిస్తూ, మనవి అన్నవాటినన్నిటినీ చీదరింపసాగారు. మన (ప్రాచీన 
వారసత్వం అనే భూమినుండి పెకలించివేసిన మనజాతి శుష్కింంచి, నీరసించి 
అధర్మం, అన్యాయాలను మాతమే మిగుల్చుకుంది. 
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ఆవిధంగా గత వేయిసంవత్సరాల విదేశీ ఆధిపత్యపు హోర 
చిత్రాన్ని పరికించి, ఈనాటి దోషాలన్నిటికీ విదేశీ పరిపాలన ఒక్క పే 

మూలకారణమనే నిర్ణయానికి వచ్చి, అట్టి విదేశీ శృంఖలాలను తెగ 

(తెంపులు చేయటానికి అనుగుణంగా ఆ యా మేధావులు 

లారంభించారు, అది నహజంకూడాను, 

(ప్రయత్నా 

అయితే విషయం అంతటితో పూ ర్తికాలేదు. విదేశీయులు ఏవిధంగా 
ఈ దేశంలో స్థిరవడగల్గార నే పళ్న ఉండనే ఉంది. ఆ విదేళ్లీ దురాక్రమణ 
దారులు కేవలం తమయొక్క ఆధిక్యయోగ్యతలచేతనే ఇంతటి పెద్ద 
దేశాన్ని స్వాధీనంచేసికొని వరిపాలించగలిగొారనడం నిజమా ? కాదు 
ఒకజొతికి విజయం తప్పక సమకూర్చి పెట్ట గల్గిన జనసంఖ్య, 'సెనిక్షళ శ్రీ 
రాజకీయ చతురత, పరాక్రమం, నంపద, విజ్ఞానం ఇక్యాదులన్నింటిలోను 
మనవారు దురా క్రమణదారులకన్న ఎన్నోరెట్లు అధికులని, మనచగిత్రలోవి 
(ప్రతిపుటలోనూ స్పష్టంగా, స్ఫుటంగా [వాసి ఉంది, 

అన్నిటిలోనూ |శేష్టులమే 

ఈ మాతృభూమిలో వై భవళాలియైన స్వతంథత్రజీవనమొకటి మనకు 
ఉండేది. సాటిలేని ఒక సాంఘిక వ్యవస్థా, బాగా వరిణతిచెందిన రాజకీయ 
వ్యవస్థా ఉండేవి. ఆనాడు మన రాజనీతిజ్జులు రాజ్యపాలనా సూ|త్రాలన్నింటి 

లోను దక్షలు. (ప్రవంచంలోని రాజనై తిక సాహిత్యమంతటిలోను 
కౌటిల్యుని అర్థ శాస్త్రంతో నమానమై న (గ్రంథాలు చాల అరుదుగా ఉన్నాయి. 

దేశ కాలాతీళాలై , శ్ధాశ్థ వకౌలైన ఆలోచనలకు ఆ చిన్నపు స్త్ మొక 

నిధి. అది పుస్తకరూపంలో కూర్చిన శుష్కవిజ్హానంకాక, అనాటి 
వాస్తవిక రాజకీయాల్లో ఆచరణయోగ్యమై నది; మార్గదడ్శకమై నది. 
ఆనాడు విదేశీదురాక్రమణదారులకు మనయొక్క. (పతిఘటశేళ క్తి తయో 
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శాతం కలిగించేది. వాస్తవానికి (ప్రాచీనకాలంలో ముష్కరశకహూణ 

నమూహాలను మనం నిర్మూలించివేశాం. అట్టి వారిలో ఎవరై నా ఇచట 

మిగిలిజంకే అందరినీ ఆకట్టుకోగలిగిన శక్తిగల మన సంస్కృతిలో 

వారిని జీర్ణం చేసుకొన్నాం. 

(గీసుదేశరాజు, “ప్రపంచ విజేత అలెగ్దాండరుకుకూడ ఇక్కడ 

ఇటువంటిగతే పట్టింది. “ఘనుడైై న అలెగ్జాండరు, మన దేశంతో తాను 

జయించిన రాజ్యాన్ని తన బాదార్యానికి చిహ్నంగా తిరిగి ఇచ్చివేశా”డని 

పాశ్చాత్యులు (వ్రాసిన చరితపు స్తకాలు మనకు బోధి స్తున్నాయి, పర్షి యాలో 

తాను కొనసాగించిన దురంతాలకు గర్వవడుతూ, తాను అడుగుపెట్టిన 

చోటనెల్త్ల విజయగర్వంతో కన్నుగానక, అన్నివిధాల కిరాతకకృత్యాలను 

కొనసాగించిన ఆ అలెగ్దాండ రే భారతభూమిలో అడుగుపెట్టిన వెంటనే 

ఉదారుడై పోయాడని చెప్పే చరిత్రను మనం విశ్వసించాలన్నమాట |! 
పాళ్చాత్యుల్లో ఉదారుడై న విజేతను ఇంతవరకు [పవంచం చూచిఎరుగదు, 

ఎంతో గొప్పలు చెప్పుకునే “కై 9 స్త్రవమతశిక్షణిను రెండువేలసంవత్సరాల 

పాటు పొందినతరువాతగూడ,  పొళ్చాత్యదేశాలు తాము జయించిన 

పాశ్చాత్య దేశాల్లోని సోదర కై) స్తవులపట్ల చూపిన “'ఉదారతిను చదువే 

తుంటే ఒళ్ళు జలదరి స్తుంది. చరిత్ర వెలువరించిన సత్యాల(పకారం 

చూ స్తే మనదేశంలోని చిన్నచిన్న పర్వతరాజుల భయంకర మై న తాకిడులకు 

తట్టుకోలేక తన పాణాలమోది తీపితో అలెగ్జాండరు పారిపోవలసివచ్చిందని 

తెలు స్తుంది. ఐనప్పటికీగూడ ఒక భారతీయవీరుని (ప్రాణాంతకమైన 

బాణపు దెబ్బనుండి అతడు తప్పించుకో లేకపోయాడు, చావుదెబ్బతిని, తాను 

వచ్చినత్రోవనే వెళ్ళే సాహసంచేయలేక, అతడు వేరొకమార్షానపయనించాడు. 

ఐనా అతడు ఇరాన్ వరకే వెళ్ళగలిగాడు, అక్క డొతడు మరణించాడు, 

సెల్యూకస్ ద్వారా వచ్చిన మరొక (గ్రీకు దండయా (తనుకూడ, మగధ నేలిన 

మహాచ కవ ర్తియైన చందద్రగు పడు భగ్నం చేశాడు. 
శా 



304 పాంచజన్యం 

కాని, పొంతన కుదురని సంసారం 

ఐతే ఆనాటికి మనజాతీయ సమైక్యతలో [క్రమంగా శిథిలత 

(ప్రవేశించింది. మహాభార తయుద్దా నంతరం ఏర్పడిన సుదీర్గ శాంతి 

సమయంలో, మనజాతి అంతా, భ్ గ ద్రతాభావంలో సశయలలూగుతూ ఒక్ష 

విధమైన మైకంలో పడిపోయింది, ఒకేప్రమాదం అందరిమైకి ముంచుకొని 

వ స్తుందన్న గుర్తింపువల్ల , సమైక్యతకు దోహదంచేసే ఆలోచన 

కలుగుతుంది. అటి బ్ర ప్రమాదం శతాబ్దుల తరబడి లేకపోవటందేత ఒకే జాతికి 

చెందినవారమనే “ నజీవచె చైతన్యం క్రమంగా గు ర్హించనలవికాని రీతిగా 

లు _ప్పమయిపోయి; జాతి చిన్నచిన్న న్యతం త్రరాజ్యాలుగా విడివడిపోయి 

బలహీనమయిపి హోయింది. జొతీయభావనను (తోసిరాజని, రాచరికం (ప్రజల 

విధేయతకు కేందమయింది. విభిన్నరాజ్యాలమధ్య ఏర్పోడీన పరస్పర _ 

అసూయా విద్వేషాలు, వాటినంబంధాలను విషపూరితం చేశాయి, ఆ విధంగా ; 

మనజాతి ఒండొరులపట్ట విద్వేషంతో, క ట్లులేని కుటుందింలా తయారయింది. ' 

తమ వ్యక్తిగత క్రీ ర్రవతిష్టలలో మ శెక్కిన రాజులు శ శ్రుమిశ్రవిచక్షణా, 

జ్ఞానం కోల్పోయారు. మన భూమిలో ఒక భాగాన్ని దోచుకున్న శ త్వు9ః 

ఏదో ఒకనాడు ఈభూమినంతనూ దోచుకుంటాడు; జాతీయస్వాతం త్ర్యమనే 

అవిభాజ్యము = దేశరకణకు సందింధించిన ఈ తొలిపాఠాన్నిగూడా మనం" 

మరచిపోయాం, దానివల్ల కలిగే ఫలితం మనకందరకూ వినాళకరంగా ' , 

ఉంటుందని, మనకు ప్రియము, పవిత్రముచనై న అన్నివ స్తువులు, మన 

నమస్త సంపదా, సమృద్ది బూడిదపాలై హపోతాయనికూడా మరచిపోయార, 

ఆ విధంగా ఒకనాడు మనళ క్రి నిచూది గజగజవణికి, మన కాళ్ళకు మొక్కిన 

శత్రువులే తరువాత రోజుల్లో ' 'గౌరవనీయులై న అతిథు"ల్లా ఇచట ప్రవేశించి 

[క్రమంగా మనను జయించి పరిపోలకులు ఐనొరు, 

ముస్లి ముల దొడికి మనదేశం ఏవిధంగా లొంగిపోయింది తెలిపే 

విషాదగాథ మన కండ ముందు కనిపిసూనేఊంది, మహమ్మద్ (పవ క్ర 
ae) ఆజ్ అటే 
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చనిపోయిన తర్వాత ఒక్క నూరుసంవత్సరాల కాలంలో ముసి ంలు దాదాపు 

దక్షిణ ఐిరోపొనంతనూ, స్పెయిను, పోర్చుగల్లను, ఆసియాలోని కొన్ని 

భాగాలను జయించి పనీఫిక్ సము[దం వరకు తమ పరిపాలనను సురక్షితంగా 

(ప్రతిష్టించుకున్నారు. అట్లాంటిక్ నుండి పసిఫిక్ వరకు వ్యాపించిన సువిశాల 

సామాజ్యంయొక అండ చూచుకొని, తమ దురాశాపూరితదృష్టిని మన 
దేశంపై (ప్రసరించారు, వారు రెండు మార్గాలగుండా మనదేశంలోనికి చొచ్చు 

కొనిరావటానికి యత్నించారు. ఒకవైపు ఆఫ నిస్తాన్ గుండా హిమాలయాలను 

దాటి సంజాబులోనికి రావాలని, మరోవై పు సింధుగుండా (ప్రవేశించాలని 

వారు యత్నించారు.అంతటి విశాలనా_మాజ్యమూ,అంతటి అధిక సై నికళ క్త 

తమకున్న ప్పటికీ, తరంగానుతరంగా వారు కొనసాగించిన దండయా తలను 

రెండు శతాబాలపాటు మనదేశం వాయవ్యనరిహదులో ఊన్న చిన్నచిన్న 
యి 0౯ 

హిందూరాజ్యూలు (తిప్పికొట్టి మన సరిహద్దులనుకాపాడినాయి.దండె _త్రివచ్చిన 

ముసింమూకల ఆ(క్రమణళ కి కన్న హిందువుల సెనికచతురత, పరాక్రమం 
st) అల్ మూ 

ఫ్రోలికకందనంత అధికమయినవని అది నిరూపించింది. అయినప్పటికీ 

హీందువులో ఏర్పడ స్పరలు, విదోహము వారి శకి ని [కుంగదీశాయి. 
యం మ థి జూ 

దానికితోడు మాతృ దేశ సంర క్షణార్థమై వారు చేస్తున్న పోరాటానికి అవసర 

మైన సాహాయ్యాన్ని దేశంలోని మిగిలినభాగాలు అందచేయలేదు. ఈ రెండు 

కారణాలవల్ల చివరకు హిందువుల (ప్రతిఘటన వీగిపోయింది. 

ముస్తి ముల మొదటి దండయాత్రవల్త దెబ్బతిన్న తర్వాతనై నా 

కనీనం మనదేశం నిద్రమేలో.లేదు; సమై క్యంగా నిలువలేదు. ఆత్మహత్యా 
సదృశమైన పరస్పర స్పర్థలు, విదోహాల కథ కొనసాగుతూనే వచ్చాయి. 

పవిత్రసోమనాథరేవాలయాోన్ని దోచుకొన్ని భగ్నుంచేయటానికి బయలుదేరిన 

ఘజినీ మహమ్మదుకు మనదేశరాజులే మార్గదర్శకులుగాను, సహాయకులు 
గాను పనిచేశారు. తదనంతర కాలంలో మహమ్మదు ఘోరీని ఇచట 
కాహ్వానించినవాడు జయచంద్. ఆ విధంగా వవిత్ర ఇంద్ర (ప్రస్ట రాజధానిలో 

తొలిసారిగా, విదేశీవరిసాలనను (వతిష్టించేందుకు శత్రువుకు సహాయం చేసిన 
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వాడు ఒక హిందూరాజు. జయచం ద్రుని తెగత్వర గావర్షిబ్రి ంది. అక్చరుయొక్త_ 

విశాలసా|మాజ్యానికి రాజా మానసింహుడు ఊపకరించాడు. ఆరోజుల్లో 

స్వాతం త్ర్యజ్యోతిని ఆరిపోనీయకుండా నిలబెట్టుతున్న ఏకె కవీరుడగు 

రాణాప్రతాప్ పైకి అతడు దండె_త్రివచ్చాడు. _మోర్హారాజా జయసింహ్, 

జన్వంతసింహ్ మొదలై న హిందూ సేనాధిపతులందరూ (ప్రబల హిందూ 

విరోధియైన జొరంగ జేబుకు బలిష్టబాహువుల్లా ఉపకరించారు; బౌరంగజేబు 

వక్షాన శివాజీని నాశనం చేసేందుకు వచ్చినవారు వారే, 

ఢిల్లీనుంచి తూర్పుదిశగా కేవలం పదునెనిమిదిమంది మనుష్యులతో 

బయలుదేరిన ఐ క్ర్యార్ ఖిల్తీ, బెంగాలువరకు తనక త్తి కెదురులేకుండా పయ 

నించాడనీ,తో వపొడవున భయంకర మార ణహోమం, మతాంతరీకరణం, స్త్రీల 

అపహరణ, దేవాలయ విధ్వంసం, రాజ్యాలు కొల్ల గొట్ట డాలు అపరిమితంగా 

కొనసాగించాడనీ చరిత్ర చెప్పుతోంది. అంపే “మనలోని విఘటన అంత 

తక్కువ స్థాయికీ దిగజారిందన్నమాట. [పపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన నలందా 

విశ ్వవిద్యాలయంలోని వేలాదివిద్యార్డులు, ఆచార్యులు పూర్తిగా నిర్దాక్షణ్యంగా 

అతని చేతుల్లో చచ్చారు. ఆనగరంలోని ప్రజలనందరినీకూడ అతడు తన 

క త్రికెరచేశాడు, వేలాది సంవత్సరాలుగా ఒకచోటికి చేర్చిన విజ్ఞానఖనియైన 

(గ్రంథాలయాన్ని భన్మం చేశాడు. చివరకు బెంగాలులో తన పరిపాలనను 

సాపించాడు. 

=... బారంగిజేబయొక్క సె న్యంలో అధికారి మనుచ్చి అనే ఇటలీదేశపు 
వాడు ఒకడుండేవాడు. అతడు దేశమంతా పర్యటించి తన దినచర్యపు స్తకంలో 
“ఎవడైనా ఒక ముసఫ్పైవేల సైన్యంతో ఖై బరుకనుమగుండా ఈనాడు 
దండె “కవే స్తే మొ త్రం ) హీందూస్టానాన్ని తేలికగా గెలిచి తన పరిపాలనను 
ఏర్పాటులేసుకోవచ్చు” అని వాశోడు. అటువంటి బుజువులు, ఉదాహరణలు 
ఆనాటి చరిత్రలోని ప్రతిపుటలోనూ చెరగనంతగా చెక్కి ఊన్నాయి. 
ఆనాడున్న అంతఃకలహాలు, విదోహాలు శతృవులతో చేతులు కలిపి 
దేశాన్ని బానిసగా చేయటవంటి ప హృదయవిదారకమెన కథలు అనేకంగా 
నాటి చరిత్రలో కనిపిస్తాయి, 
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ఆంగ్లే యలు వచ్చిన తర్వాతకూడా ఆత్మహత్యానదృృశమై న అదే 

విద్రోహ కథ నిరంతరాయంగా ఇక్కడ కొనసాగుతూనే వచ్చింది. 

ముస్తి ముల దండయా[త్రలవల్ల కలిగిన గుణపొఠాఖను మనం విన్మరించాము. 

హిందూ సేనాధిపతులు, సైనికులు ఆంగ్ల సామ్రాజ్య భ[దళకొరకు తమ 

ర కాన్ని ధారవోసి, స్వాతంత్యయోధుల ర క్రాన్నిగూడా చిందించారు. 

ధనవంతులై న మన వ్యాపారులు, అంగ్లే యలకు ధనసహాయం చేశారు, మన 

అంగబలం, అర్థబిలం, మేధాశ _క్తీ-మన సాధనసంవ త్తి అంతా.వారిపాదాల 

చెంత సమర్పించారు. మనకు వారువేసిన బానినత్వపు సంకెళ్ళను పటిష్టం 

చేసేందుకు అవన్నీ వినియోగించాయి. ఒక ఇంగ్లీషు చరిత్రకారుడు 

ఈవిధంగా [వాసినాడు; “ఇంగ్ల ండులో ఉన్న దేహదార్హ్యంగల వ్య కులందరికీ 

ఆయుధాలిచ్చి సైన్యంగా రూపొందించినప్పటికీ, సొంతళ క్తి తో వారు 

భారత దేశాన్ని జయించ లేరు; శాంతియుతంగా పరిపాలన చేయడం మరింత 

అసంభవం. నిజానికి ఆదేశీయులే తమ అంతఃకలహాలమూలంగా మన కొక 

రాజ్యాన్ని నృష్టించారు, ఈనాటికీ ఇంగ్లాండుకు బడితొ త్తులుగా పడి ఊండడమె 
వాళ్ళకుతృ పం 

భరి త్రచేన్తున్న హెచ్చరిక 

కాబట్టి చరిత్రయొక్క_ తీర్పు పొరోబిడటానికి అవకాశం లేనంత 

స్పష్టంగా ఉంది. మనలో జాతీయచై తన్యం లేకపోవడం, ఒకే జాతిలోని 

నజీవ అవయవాలవంటివారమనే భావన మనకు లేకపోవటం, ఆ లేమివల్ల 

కలిగే అన్యోన్య విద్వేషం, విషమత, అసూయ, స్వార్థ [ప్రయోజనాలను 

పొందేనిమి త్రమై మనమధ్య జరిగిన ఆంతఃకలహాలు, ఇవన్నీ గత వేయి 

సంవత్సరాలుగా మన జాతియొక్క నరనరాన్ని నమిలివే స్తున్నాయి. 

మనకు శత్రువులు ముస్టిములు కాదు; ఆంగ్లేయలూ కాదు, మనకు 
మనమే శ|తువులం, 
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ఆత్రైవ హ్యోత్యనో బంధు రాత్షైవో రన్రరాత్య నః 4 
(తనకు తానే మ్మితుడు, తనకు తానే శ్యతువు 

అని బోధిస్తూంది భగవద్గీత. మనవిషయంలో రెండవభాగంలోని సత్యం 
మాత్రం బుజువై ౦ది. అందుకనే మన వతనానికీ, మన వినాశనానికీ 
విదేశీ దురా|క్రమణదారులను నిందించడంవల్ల (ప్రయోజనంలేదని మనం 

చెప్పుతాం, దోపిడీ చెయ్యడాని కలవాటువడిన 8 జగత్తుకు, బలహీనమై న ఇతర 
దేశాలను జయించటం, దోచుకొనటం, నాశనంచేయటం సహజలక్షణమే, 

పాము మనిషిని కరి స్టే అందులో దోషమేమిోలేదు. అది దాని స్వభావంలోనే 
ఉంది. దోషమల్లా, పాముకాటునుండి తనను కాపాడుకోడానికి జొ(గత్త 

వహించని వ్యకి దే. గత వేయిసంవత్సరాల చరిత్రలో అనేక అవమా 
నాలు, ప్రమాదాలు మాటిమాటికీ అనుభవి స్తున్నప్పటికి, మన పతనానికి 
మనమే బాధ్యులమనీ, అటువంటి (ప్రమాదకరమైన బలహీనతలు 
తొలగించుకోకపోతే ఒకజాతిగా మనం జీవించలేము _ ఈ ముఖ్యమైన 
ప్రాథమికపాఠానై నా గ్రహించకపోవడం మన దురదృష్టం. 

ఇప్పటికైనా మనం ఆ పాఠాన్ని (గ్రహించగలిగామా ? మనం 

స్వాతంత్ర్యం సంపాదించుకొన్నాం; సర్వత ఒక జాగృతి వచ్చింది; కాబట్టి 

గతంలో మనలోఉన్న లోపాలు మొదలై నవాటిని గురించి, మనం బాధ 
పడనక్కర లేదని ఈ రోజుల్లో కొందరనటం వింటూ ఊంటాం. ఐతే మన 
త్యాగంవల్ల , పరాక్రనుంవల్ల మాత్రమే మనం సాధించుకోగలిగామనడం 
నిజమా? అదే నిజమైతే మరి స్వాతంత్ర్యపోరాటం సలుపనట్టి బర్మా 

సింహళాలనుకూడ ఆంగ్లే యులు ఎందుకు విడిచిపెటి పోయారు ? 'వీనమె త్తు 
త్యాగమయినా ముస్లి ములు చేయకుండానే “పాకి స్తాన్” అనే ఒక [కొత్త 
స్వతం(త్రరాజ్యం ఏవిధంగా ఏర్పడింది ? అవిభాజ్య భారత స్వాతంత్ర్యాన్ని 
కోరుతూ తోముచేసిన ప్రకటనలకు, వాగ్గానాలకు వ్యతిరేకంగా మన నాయకులు 
గూడ విభజనను ఎందుకు అంగీకరించినారు ? ఆసలు విషయమేమంపే 
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ర ల భపసేదలలో ముంచెత్తిన గత ప్రపంచయుద్దానంతరం ఇంతటి 

సువిశాలమై న సామ్రాజ్యాన్ని నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఆంగ్ల యలకు 

లేకపోయింది. భారత దేశంలోని సైన్యాలు తమకు విధేయంగా ఉంటాయనే 

విశ్వాసం వారికి లేదు. అయినప్పటికీ చతురులై న ఆంగ్లేయలు తమ 

సత్సంబంధాలను కాపొడుకొంటూనే, షాకి స్తాన్ రూవంలో తమకొక శాళ్ల్ష్యత 

మైన స్థావరాన్ని ఏర్పరచుకొని ఈ దేశాలన్ని టినీ విడిచిపోయారు. ఒక 

అర్జశళాద్దం ముందే నర్ జాన్ స్ట్రాచీ ' “అంగ్లే యులు ఒకవేళ తప్పనిసరిగా 

భారతదేశాన్ని విడిచి వెళ్ళవలసివ సే వారు “హిందూ ఇండియా”, “ముస్లిం 

ఇండియా"లుగా దీన్ని విడగొట్టి న తర్వాతనే వెడతారు” అని ఒక పు _స్తకంలో 

[(వొకొడు. ఆ వాక్యాలకూ ఈనాడు జరిగినదానికీ తేడా ఒక్క_కే. మన 

నాయకులు ఆంగ్లే యల నిర్ణయాన్ని అమలుచేయటానికి నహకరించటమేగాక్ష 

అంతకన్నకూడా ఒక అడుగు ముందుకువేసి, ఈదేశాన్ని "ముస్లిం ఇండియా” 

గాను “ముస్ట్రి మేతర ఇండియా'గాను విభజించారు. 

కార్యకారణ సిద్ధాంతం 

చరిత నేర్చిన పాఠాలు (గ హించై నా, మృత్యుసదృశాలై న లోపాలను 

తొలగించుకో లేదు, అని పాకిస్తాన్ యొక్క. నిర్మాణం నిరూపించింది, 

ఆంగ్లేయులు వెళ్లి పోతున్న సమయంటో, హిందువులు బొ త్తిగా అనై 

క్యంగొఉన్నారు. జాతీయనాయకత్వంకూడా బొ్తిగొ గుండెచెదిరిపోయిఊంది. 

ఆంగ్లే యలయొక్క. కుతంత్రాలను, ముస్తి ములు చెదురుమదురుగా చేసే 

చిన్నచిన్న _ దొాడులనుగూడ _ ఎదుర్కొనేశ కి ఆ నాయకత్వానికి 

లేకపోయింది. దానిఫలితంగానే దేశవిభజన జరిగింది. చరిత పునరావృత 

మైంది. అది మన దురదృష్టం, “చరి|త్రనుంచి గుణపాఠాన్ని [గహించము" 

అనే సత్యాన్ని మాత్రమే గతచరిత్రనుంచి మనం గుణపాఠంగా |గ్రహించాం. 

మన మాతృభూమిలోని పెద్దపెద్ద భూభాగాలు - అంటే పంజాబులో సగం, 
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బెంగాలులో సగం, సింధు, సరిహద్దుప్రాంతాలు, మన దేశచరిత్రలో 

మరొకసారి శత్రువుల చేతుల్లో పడ్డాయి. 

ఈ [ప్రాంతాలు ఒకప్పుడు హిందూజాతి కీ _ర్రి_పతిష్టలకు నిలయాలు, 

మన పవిత్రపరంపరలోని పవిశ్రాతిపవి(తముల్లై న వేదాలు పుట్టిన భూమి 

పంజాబు. మన మహాబుషులు సింధునదీతీరాల్లో తపన్సు ఆచరించారు, 
మహాత్ములకు, కవులకు, విప్తవకారులకు పుట్టి నిల్లు బెంగొలు, సరిహద్దు 

(పొంతం వేలాది సంవత్సరాలుగా సజీవదుర్త ంగా మనకు రక్షణ కల్పిస్తూ 

ఉండేది, స్వతంత్ర హిందూసా[మాజ్య |పాభవం అక్కడ నిరాఘాటంగా 

కొనసాగింది. కాని కొన్ని శతాబ్దుల [క్రిందట ఆయా భాగాలు ముసి ముల 

దండయా [తకు లోనయ్యాయి, తరువాత అవి తమ బానిసత్వ శృంఖలాలను 

(తెంచుకొని బయటపడ్డాయి. అయితే వెంటనే మరొక శ (తువె న ఆంగ్లేయల 

పాలనలోకి వచ్చినాయి. ఈనాడు అవి మళ్ళీ ముస్టిములకు పాదా (కాంతం 
ఉఆయినాయి, 

1947లో ముస్టి ములకు ధారాదత్తం చేసినతర్వాత ఆ ప్రాంతాల్లో 

లక్షలాది హిందూ సోదరీ సోదరులు దారుణమైన ఊచకోతకు గురి 

అయ్యారు. వారు మన ప్రీల గౌరవాన్ని కాలరాచివేశారు. కత్ర్తిమొనచూపి 

పెద్దపెట్టున అక్కడ మతాంతరీకరణం జరిగింది. చేయి సంవత్సరాల [క్రితం 

ముస్తి ందోపిడీదారులు హిందువులపై జరిపిన అమానుషమై న దురంతాలు 

మళ్ళీ కొనసాగాయి, అదేస్థాయిలో, ఆంతటి కిరాతకంగానూ క్రూరత్వం 

అక్కడ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. సర్వనాశనమయి, జీవచ్చవాల్తా 

వేలనంఖ్యలో ఎడతెరపిలేని ఒక (ప్రవాహంలా రోజురోజుకూ అక్కడినుంచి 

పశ్చిమబెంగాలుకు రావటంకన్న నృష్టమయిన ఉదాహరణ దీనికి వేరొకటి 

ఉంటుందా ? 

ఈ భూమికి సంతానమయిన హిందువుల్లో సుసంఘటితము, 

సమైక [మునై న జీవితం లేకపోవటమొ -కటే_ఆనాడు ఒక వేయిసంవత్సరాల 
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క్రిందట, ఈనాడు వేయిసంవత్సరాల తర్వాతకూడ - మన జాతీయదుర వస్థకు 

మూలకారణం. కార్యకారణనియమానికి దేశకాలనిబంధనలు లేవు. మన 

జాతీయ జీవనంలో సంభవిస్తున్న ఇల్లి కలోరనత్యానికి గత చేయి 

సంవత్సరాల చరిత్రలోని (ప్రతిపుటకూడ మూగసాక్షిగా నిలిచిజన్నది. 

ఇక, ఆంగ్లేయులు వెడలిపోయినతర్వాత మన హ_స్తగతమై న 

ప్రాంతాల్లోని సి సితిగతులను పరిశీలిద్దాం. మన స్వాతంత్ర్యం, మన గౌరవ 

(ప్రతిష్టలు అధమవక్షం ఇక్క-డై. నా భద్రంగా ఊన్నాయా 9 

జయచం[దుల పరంపర 

మొదటి విభజన జరిగినతర్వాత, కాళశ్మీరును మళ్ళా విభజించారు. 

న్వర్గస్హులెన మన పండిత నెహూ కాశ్మీరు సమన్య అనబడేదాన్ని 

పరిష్కారించివేసే ఊద్దేళ క్టింతో ఆక్రమిత కాశ్మీరు భూభాగాన్ని పాకీస్తా నుకు 

ఇచ్చివేయటానికికూడ ఒకప్పుడు తన సుముఖత వెలిబుచ్చారు. కాక్మీరు 

విషయంలో జనాభి|పాయసేకరణ  (ప్రతిపాదనకూడ మన నాయకులు 

చేశారు. ఇది దేన్ని సూచి స్తుంది? దేహంలోని ఒకభాగానికి గాయం తగిలితే 

నీ గతి నువ్వు చూచుకొమ్మని దానితో చెపుతామా ? ఆ విషయమై దేహమంతా 

ఒకటిగా నిర్ణయం తీసుకోనక్కర లేదా ? అట్లాగే, జనాభి[ప్రాయసే సేకర ణే 

. గనుక జరుపవలనివ + “స్తే, మనదేశం మొ త్తంలో అది జరగాలి. కాశ్మీర్లో 

మాతం జనాభ, పాయ సేకరణ అన్నామం'ే, మాతృభూమియొక్క 

నమై క్యకాభావన మన మనస్సుల్లోంచి మాయమై ౦దనే అర్థం. 

వీటికితోడు మన (ప్రజల్లో, (ప్రతి చిన్నవిషయం గురించి - అంటే 

భాష, కులం, తెగ, పక్షం మొదలై నవాటి నాధారంచేనుకొని తీవ్రమై న 

అభిప్రాయభేదాలు పెరుగుతున్నాయి. (ప్రతివాడు తనభాష కొకరాజ్యం, తన 

తెగ కొకరాజ్యం కావాలని కోరుతున్నాడు, ఒకవేళ ఒకే కేంద్రం [క్రింద 
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ఉండటానికి సంసిద్దుడె తే, అది సడలుగానున్న ఒక సమాఖ్యగా ఊండాలనీ, 

దానిలో కేం[దంయొక్క. అధికారం నామమాతంగౌ ఉంటూ, తనరాజ్యానికి 

అధికాధికంగా అధికారం రాబటాలనీ చూ నున్నాడు. 
(wa) FR) 

గత వేయి సంవత్సరాలుగా శాపం పెట్టి నట్లు పరస్పర విద్వేషం, 

అసూయలు మన జాతీయజీవనాన్ని ధిన్నాభిన్నంచేసినాయి. అవే ఈనాటికి 
గూడ |పాంతం, పక్షం, భాష, కులం, పంథ అనే సరిక్రొత్త 

మునుగుల్లొ పై శాచిక నృత్యంకొనసాగిసూనే ఊన్నాయి. ఒకప్పుడు ఆంధ 

పాంతంలోన్ ఒక (పముఖనాయకుడు 'ప్రత్యేక ఆం|ధ|పాొంతం ఏర్పాటు 

చేయకపోతే, దాన్ని సాధించేందుకు రష్యా సహాయాన్ని కోరుతానని 
బహిరంగంగా (ప్రకటించాడు. పంజాబీ సుబాను ఏర్పాటుచేయక పోతే సిక్టు 
లందరూ సామ్యవాదులుగా మారిపోతారని ఒక (ప్రముఖ సిక్టు నాయకుడు 

బెదిరించాడు. సరిహదులో చె నాపై న్యాలు మాటువేసి కూర్చున్నప్పుడు దగ రా 
ఇటువంటి |పకటనలు చేయడంలో ఒకేఒక ఆంతర్యం ఇమిడిఊంది. తాము 
ఒక (ప్రత్యేక |పాంతంగా ఏర్పడేందుకు, విదేశీ దురాక్రమణదారులు చేసే 

నహకారానికి (ప్రత్యుపకారంగా వారికి స్వాగతం పలికి లోపలినుండి 

సహాయాన్ని వాగ్దానం చేయటమే అందలి ఆంతర్యం. పాకిస్తానునుండి 

ఏదోనహాయం పొందేకోర్కెతో కొన్ని ఏండ్ల [క్రితం ఆ నాయకుడు దానితో 
మంతనాలారంభించాడు. అటువంటప్పుడు జయచంద్ల, రాజా మానసింహుల 

తెగ ఈ దేశంలో అంతరించిపోయిందని చెప్పగలమా ? 

చరిత పునరావృతం జాతోంది 

శతు మిత్ర విచక్షణాళ క్తిని మనం కోల్పోయేట్లు చేసిన మహా 
(ప్రమాదకరమైన రోగం జాతీయభావనావిన్మరణ, అది మునుపటివలె 
కొనసాగుతూనే ఊన్నది, ఒకసారి నాగపూర్లో (బాహ్మణేతరులమని 
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చెప్పుకుంటూం డేవారి సమావేశం జరిగింది. అందులో ముసిము, 

క) ప్రవ ఉపన్యాసకులుకూడా మాట్లాడటం నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది. 

ఆ సమావేశనిర్వాహకులలో ఒకరిని పిలిచి ఇదేమిటని నేనడిగేసరికి 

“అవును; వారుకూడా (బ్రాహ్మణితరులుగదా” అని అతడు సమాధానం 

చెప్పాడు. ఏకులానికి, ఏతెగకు చెందినవారై నా హిందువులంతా ఒకేజాతి 

అవుతారు; ముస్తి వ ములు కె శ్ర స్త సవులు పూ రగా విరుద్దమైన ఒక వరానికి 

చెందినవారు అనే ఈచిన్న సత్యాన్ని హిందువులు "స క్రించలేకపోవటం 

ఎంతో విచిత్రంగా ఊంటుంది. పంజాబులోని అంబాలా నియోజకవరంలో 

ఉన్న ఒక్కగానొక్క ముస్లిం ఓటరు 1857 ఎన్నికల్లో పోటీచేశాడు. 

నియోజకవర్షంలోని ఇతరులందరూ హిందువులే; పదిసువత్సరాల క్రితం 

ముస్తిముల చేతుల్లో చెప్పరాని దురంతాలకు గురిఅయినవారే. అయినా 
ళో మున్లిం గెలుపొందినాడు. ఇది నమ్మశక్యం గాకపోయినాగాని, నిష్టుఠ 

సత్యం. "సున జాతియొక్క్ల ఆత్మహత్యాసదృశమైన ఆత్మవిన్మృతియొక్క 

స్థాయి ఇట్టిది, 

అంతఃకలప కలు. లేనిప్రాంతం అంటా దేశంలో ఏదీ లేదు, 

శత్రువులు (ప్రవేశించి, తమస్థితిని పటిష్టం చేసికొనేందుకు అవసరమైన 

భూమికను (ప్రతిచోట మన ప్రబలే తయారుచే చేస్తున్నారు. 1960 జూలై లో 

అస్వాములో జరిగిన బెంగాలీ వ్యతిరేక క లహాలవల్ల చెంగాలీహిందువులు 

అధికసంఖ్యలో నిర్వానులై ఆప్రాంతం  విడిచిపోవలనివచ్చింది. కీలక 

ప్రాంతమైన అస్సాములో హిందువుల శాతం తగ్గించేందుకు దోహదం 

చేసినందువల్ల , ఆ కలహాలు ముస్తి ములకు మరింత [ప్రయోజనకరంగా 

ఉన్నాయి. అస్వామోలకు, బెంగాలీలకు మధ్య ఏర్పడిన పరస్పర 

విద్వేషమూ, విషమతా ఆప్రాంతంలో హిందువుల పై ముస్పి ములు తరచు 

జరుపుతున్న దురంతాలు మరింత తీవంకావటానికి తోడ్పడ్డాయి. 

అస్వామోల, బెంగాలీల మధ్యనున్న వె షమ్యం కారణంగానే 

నిజానికి మన (శ్రీహట్ (సిల్హట్) జిల్లాను పాకిస్తానుకు కోల్పోయాం, 
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(శ్రీహట్' జిల్లా భారత్తో ఉండాలా? పాకిస్తాన్లో చెరాలా? అనే విషయం 

నిర్ణయం చేసేందుకుగాను 1947లో ఆ జిల్లాలో జనాభి పాయ సేకరణ 
జరిగింది. అస్సామీ బెంగాలీ తగాదాలతోను, ఈర్హ్యానూయలతోను 

చీలిపోయిన హిందువులు అందులో ఓటు చేయటానికే గ్రద్దచూవలేదు, 
రాజకీయంగా జాగరూకు లై ఉన్న ముస్తి ంలు తమవారిని అన్నిచోట్ల నుండి 

అధికంగా |పోగుచేసికొని మూక ఉమ్మడిగా పాకిస్తానుకు ఓటుచేశారు. అధిక 
సంఖ్యాకులు హిందువులై ఉన్నప్పటికీ (శ్రీహట్ పాకిసానువశం అయిన 
గాథ అట్లాంటిది, 

విదేశీయుల వల 

ఒకే దేశానికీ, ఒ కేసంస్కృృతికీ చెందినవారం అనేభావం మన ప్రజల్లో 

పూర్తిగా లోపించడంచేత, కుటిలుడై న ఏ విదేశీయుడై. నాసరే విఘటన 

బీజాలను నాటడానికి తగిన సారవంతమెన భూమిగా ఈజొతి తయారయింది. 

అటువంటి కపట[పదార (ప్రవాహంలో మేధావులనబడేవారుగూడ కొట్టుకొని 

పోతున్నారు. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే (ప్రత్యేకతమిళనాడు ఊద్యమం 
విదేశీయుల కుటీలబుద్ధివల్ల జన్మించినదే. 80 ఏండ్ర|క్రితం ఒక కై9 స్తవ 
(ప్రచారకుడు (ప్రథమంగా (ప్రతి నగరం, ప్రతి [గామం తిరిగి, తమిళ 
సంస్కృతి, తమిశభాష-తమిళులకు చెందిన (పతిదీ, మిగిలిన భారతీయ 
సంస్కృతి, భాషలు మొదలై నవాటితో మౌలికంగా భేదిసాయనీ, అసలు 
తమిళులు ఒక న్వతంత్రజాతి అనీ దుష్ప్రచారం ఎడతెరపిలేకుండా చేశాడు. 
విషపూరితమైన ఈ సిద్ధాంతం సామాన్యమానవులకు రుచికరంగా ఊండే 
నిమిత్తమై “తిరుక్కురల్” (గంథానికి అతడొక అనంగతమై న వ్యాఖ్యానం 
చేశాడు. అయితే ఇందులో ఆశ్చర్యమేమంపే మేధావులనబడేవారుకూడ 
తమకోసం పన్నిన ఈ వలను గు ర్రించలేకపోతున్నారు. "పైగా వారిలో 
కొందరు శ తువుల ఆటకు తాళం వేయటం గర వికొరణమనికూడా 

భావి స్తున్నట్లున్నది. ఈనాడు ఈఉద్యమానికి ఆలోచసాబలాన్ని సమకూరు 
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సున్నారని చెప్పబడేవారు చెవ్ప్వుతూఉండే కారణాలుకూడా ఆనాటి విదేశీ 
అజాత 

మత (ప్రచార కుని మాటలకు చిలుకవపలుకులవంటివి మా త్రమే. 

“ పాచీనకాలంలోకూడా, సాంస్కృతికంగా భారతదేశం ఒకటిగానే 

ఊన్న ప్పటికీ, ఎప్పుడూ అనేక రాజ్యాలు ఇచట ఊంటూనే ఊండేవి. ఇస్పుడు 

కూడ భ్ కొతికసం కే మంద్భష్ట్యా వ్రత్యేకరాజ్యాలు ఏర్పోరుచుకొన్నా, ఇదివరకు 

మాదిరిగానే మన |వజలు దేశమంతా తీర్థయాత్రలు చేస్తుంటారు. మనం 

దేశాన్ని సాంస్ప ఎ్రతికంగానూ, ఆధ్యాత్మికంగానూ ఒకటేగానే భావి స్తుంటాము, 

అప్పుడు (ప్రమాదమేమున్నది* అని (ప్రత్యేక |ద్రవిడనాడు ఉద్యమాన్ని 

ఐిలవరుస్తూ ఒకవాదం గట్టిగా (ప్రతిపాదింపబడుతోంది. సర్వదా సాంస్కృతి 

కంగా మనం ఒకటిగా ఉంటున్నప్పటికీ పూర్వం చిన్నచిన్న రాజ్యాలు అనేకం 

ఉన్నమాట నిజమే. అయితే ఈ దేశంలోని (ప్రముఖ చక్రవ రులలో 

దేశాన్నంతనూ ఒకే పరిపాలన కిందకు తీసుకురావలెననే తహతహకూడ 
ఎల్రప్పుడుఊన్నద నేదికూడ సత్యమే. రాజసూయ, అశ్వ మేధయాగాల లక్ష్యం 

భారత దేశాన్నంతా ఏకచ్చ[తాధిపత్యం [క్రిందికి తీసికొనిరావడమే, ఈయజ్ఞాలు 

చేసేవారిలో ఇతర రాజ్యాల్లోని (ప్రజలను అణగ (దొక్కా లనిగాని, 

దోచుకోవాలనిగాని, మరే స్వార్థ ప్రయోజనాలుగాని లేవు. నర్వోచ్చమై న ఒకే 

కేంద్రీయ అధికారానికి, చిన్నచిన్న రాజ్యాలన్నీ విధేయమై ఉండాలని 

మాత్రమే ఆతడు వాంఛించేది. ఇతర విషయాల్లో పూర్వంలాగానే చిన్న 
చిన్న రాజ్యాలు స్వకం[తంగా జీవించేందుకు ఆతడు అంగీకరించేవాడుం 

గతంలో ఇక్కడ అనేక చిన్నరాజ్యాలున్నాయి అనిమా త్రమేగాక 

వరిత మరొక కటుసత్యాన్నిగూడ చెప్పుతోంది : అనేక చిన్నచిన్న 
రాజ్యాలుండటంవల్ల , అవి కాల; క్రమంలో ఒకదానికొకటి దూరమై పరన్నర 

) ద్వేషానికి లోనయ్యాయని, వాటిమధ్య ఏర్పడినట్టి విద్వేషమే 'వాటితోబాటు 

వేశాన్నంతనూ ఆక్రమించడానికి వేయి ఏండ్తకుమై గా "విదేశ దురాక్రమణ 

కారులకు దోహదంచేసింది అని, దేశంలోని. ఒక (ప్రాంతంయొక్క బాగోగు 
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లకు యావత్తు దేశంతోను విడదీయరాని అనుబంధం ఉన్నదని చరిత్ర 

తగినంత బుజువు ఇచ్చింది. (ప్రత్యేక ద్రవీడనాడు కావాలని కొనసాగే 
ఉద్యమంలోవలెనే అట్టి ఉద్యమాలకు భౌతికసంకేమమే (పేరకమైతే 
ఏదో ఒక విదేశీ క్తి కొన్ని భౌతికములై న ఎజులను గుప్పించి, వాళ్ళను 

తనచేతిలో పాచికగా చేసుకోవడం తప్పదు. అటువంటిదే జరిగితే, అది 

మిగిలిన భారత దేశమంతటితోబాటు, చివరకు [దావిడనాడుకు కూడ, 
సర్వనాశనం తెచ్చి పెడుతుంది. గతంలో ఇదే జరిగింది. 

విషబీజం 

మన ప్ర స్తుత రాజ్యాంగాన్ని తయారుచేసినవారికిగూడ ఏకాత్మక మైన 

రాష్ట్రీయభావనపట్ల దృఢవిశ్వాసం లేదని, రాజ్యాంగంయొక్క “సమాఖ్య 

స్వరూపాన్ని. చూచినప్పుడు అర్థమవుతుంది. కొన్నిరాజ్యాలయొక 

సమాఖ్య అని దీన్ని ఈనాడు అంటున్నారు. పూర్వవ్యవస్థలో కేవలం 

(ప్రాంతాలుగా ఉన్నవాటికి ఇప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకాధికారాలుగల రాజ్యాల 

(ప్రతిపత్తి కల్పించారు. నిజానికి ఏ'కై కమైన మన జాతీయజీవనాన్ని 

గతంలో వేర్వేరు రాజ్యాధికారాలుగల "అశేకభాగాలుగా విడగొట్ట టమే 

జాతీయ విఘటనకు, పరాజయానికి బీజాలను నాటింది. ఈనాటి సమాజ్య 
న్వరూపంలోనున్న రాజ్యాంగంలోకూడ, ఆఅదేవిధమయిన వీఘబటనబీజాలు 

ఇమిడిఉన్నాయి. అవి (పాంతాలమధ్య సరిహద్దు తగాదాలుగాను, నదీజలాల 

పంపిణీ నమన్యలుగాను రూపొందుతున్నాయి. ఆ తగాదాలన్నింటికీ ఈనాడు 

ఒక “గౌరవస్థాయి కల్పించి, రెండు న్వతం[త దేశాలమధ్య ఊన్న 

తగాదాలవలె “సరిహద్దు తగాదాలు" “నదీజలాల వివాదం” ఇత్యాది నామాలతో 

ఆధికారికంగా పరిగణి-స్తున్నారు. తనకు నచ్చేవిధంగా మై సూరు, మహారాష్ట్ర 
(ప్రాంతాల మధ్యగల సరిహద్దు తగాదా పీర్చునంత వరకు మన దేశ సరిహద్దు 

లపై వైనా జరుపుతున్న దాడిని గురించి అలోచించటానికి సమయంగాని, 

కోరికగాని తనకు లేవని మహారాష్ట్ర ప్రాంత నాయకుడు ఒకడు ఒకసారి 
అన్నారు. 
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_ఆహారసమస్య త్మీవంగా ఉన్న ఈ ర రోజుల్లో లక్షలాది జనం ఆకలి 
బాధలతో అలమటించిపోతుంపేకూడ పాంతీయత తమనే విషదంప్ష్రలు 

మాటునబడలేదు సరిగదా సమోజదేహంలో మరింత విషాన్ని ఎకి ంచాయి, 

1988-84 లో మధ్యప్రదేశ్, వంజాబుల్లో గోధుమనిలువలు అధికాధికంగా 
ఉండేవి. అయినా ఆ (పొంత వభుత్వాలు వాటిని ఇరుగుపొరుగు [ప్రాంతాలకు 
ఇవ్వడానికి ఇష్పపడ లేదు. పంజాబు (ప్రాంతంలోని మిగులు గోధుమలు 

పొడ పోతుంటే. చివరకు వాటిని వశు[గాసంగా ఉపయోగించవలసివచ్చిందని 

పత్రికలు వౌ రలు [పకటించాయి. అయినా పంజాబు [వభుత్యం దానిలో 

ఒకు గింజనయినా, ఆహార పదార్ధాలు చాలక బాధపడుతున్న తమ పొరుగు 

(ప్రాంతమైన డ్ తర ప్రదేశ్కు మాతం ఇవ్వటాని కిష్ణపడలేదు, 

చివరకు కేంద వభుత్య్వం ఒ త్తిడి చేసిన తర్వాత మాత్రమే డ్ 'త్రర వ్రదే్ 

కోరినదానిలో  బదవవంతును ఇవ్వటానికి అంగీకరించింది. అదికూడా 
బాధపడుతున్న పొరుగు పాంతానికి నహాయంగొకాదు తాము గోధుమ 

లివ్వనందుకు (ప్రతిచర్యగా లోగడ ఉత్తరప్రదేశ్ సరఫరా చేయటానికి 
నిరాకరించి, ఆనాడు మరల సరఫరా చేస్తున్న సారాయి పంచదారలకు 

ప్రత్యామ్నాయంగానే ఈ సరభరాచేసింది. దాదాపు పదివేల మై ళ్ళ దూరంలో, 
సము దానికవతల ఉన్న అమెరికానుండి గోధుమలు మనగుమ్మంలో దిగడం 
సాధ్యమవుతుందిగాని, మన దేశంలోనే వండిన గోధుమలు దేశంలోని 

మిగులు ప్రాంతాలనుండి కరవులో బాధవడుళున్న పొరుగుప్రాంతాలకు 
మాతం చేరవు ఎంత సిగ్గుచేటు ! 

రాజకీయవక్షాలకు గు ర్రింపు నిచ్చే నిమి _త్తమై ఎన్నికల సంఘం 

ఈ మధ్య ఒక |క్రొ త్రనూత్రాన్ని రూపొందించింది. 'యావద్భారతస్థాయిలో 
గు_ర్ధింపునిచ్చే వద్దతిని విడిచిపెట్టి, ప్రాంతస్థాయిలో గు రించే పద్దతి 
స్వీకరించింది. దేళవ్యవహరాలను నిర్వహించేవారి మనస్సు "పనిచే స్తున్న 
తీరును అది సూచిస్తుంది. అవిభాజ్యమై న సంపూర్ణ జాతీయనమై క్యతకన్న 
ప్రాంతాల (పత్యేక అ _స్టిత్వంయొ క్ర అలోచనాధోరణియే వారికి 8 ఎక్కువగా. 
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ఊందని తెలుస్తున్నది. వారు ఒకప్రక్క జాతీయసమై క్యతను గురించి 
తీర్మానం చేస్తూంటారు; నిర్వహణలో మాత్రం జాతీయసమై క్యతాభావనను 

కూకటివేళ్ళతో సెల్త గించివే సే సిద్దాంతాలను రూపొందిస్తూ ఉంటారు, 

ఇవన్నీ దుశ్శకునాలే; ఇంకా ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ, భాషా 
హయ క్రరాష్టాలు అనేవిషపూరిత సిద్ధాంతం 'స్వయంనిర్హయాధికారంి “విడివడి 

పోయే అధికారం' మొదలై న “కోర్కెలను రెన్చగొట్టింది. ప్రస్తుత 
రాజ్యాంగం “విడివడిపోయే హక్కును అంగీకరించక పోవచ్చునుగాక, కొని 

అధికారంలోనున్న కాం(గెనుపక్షం ఈ సిద్ధాంతాన్ని చాలాకాలం (కిందటనే 

ఆమోదించిందనీ, నిజానికి మన మాతృదేశ విభజనకు అంకురార్పణ ఆనాడే 
చేసిందనీ మరచిపోరాదు. ఈనాటికిగూగా కాంగెసు పక్షం తన 

పాతతీర్మానాన్ని _ రద్దుచేసికోలేదనేదికూడ “గమనించాలి. ఆ కాంగగైెను 
నాయకత్వం కొనసాగుతూ. ఊండగా, ప్రాంతము, భాషలయొక్క 
ఈర్యాసూయల[ప్రకోపం రోజురోజుకూ పెరుగుతూండగా, రేశంనుండి 
విడివడిపోయే అధికారాన్ని అంగీకరిస్తూ దానికనుగుణంగా మసరాజ్యాంగాన్నే 
సవరించే రోజు రావచ్చును, ఇప్పటికే బెరుబరీ విషయంలో రాజ్యాంగం | 
సవరించి, మన మాతృదేశంలోని భాగాలను విదేశాలకు ధారాదత్తంచేసే 
“అధికారం లోకసభకు _ అంసే అధికారంలోని రాజకీయపవ్షనికి 
ఇచ్చారు అని మనకు తెలుసు. 

రాజ్యాంగ హృదయాన్నే | (బిద్దలుచే సే సవరణలు తరచు చేస్తూనే 

రాజ్యాంగంయొ క్ర పవిత్రతను, దేశ ంయొక గ్రా సమై క్యతను సంర క్షంచేందుకు 
(ప్రతిజ్ఞను స్వీకరించవలసిందిగా (పజలను మాత్రం [(పబోధి స్తున్నారు, 
ఆ (వతిజ్ఞ లను [ప్రజలచేత చేయి స్తున్న దెవరు ? ? రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం 

చేయడానికి కృతనిశ్చయలై న “విభజన నిపుణులు.” ఇంతకన్న అప 

హోన్యం వేరే ఉంటుందా ? 



శాతి'తక భవళ్యకతను వ్రూరిచేయాలి 319 

ఈనాటికీ విభజనళ కులు, జాతి జీవళ కిని హరి నున్నాయి, నాటి టె అజో 
సర 

దుఃఖానికీ, దుర్భర దారి ద్యావికీ కారణాలై న ఇవి, ఈనాడు మితిమోరినాయి. 
జితించిపోయిన ఈ రోగం, మన స్వాతంత్ర్యాన్ని |మింగివేయదని నమ్మక 
మేమిటి ? 

మౌలిక చికిత్స 

ఈ పరిస్థి తుల్లో నమాజానికి మనం చేయగల ఎ _త్తమమైన 

సేవ ఏమిటి ? 'జాతీయాత్మవిన్మరణ అనే మూలరోగాన్ని నిర్మూలించి 

సుద్భఢము, సువ్యవ స్టితము, చె తన్యవంతము, ఆత్మనిర్భరమునై న 

జాతీయజీవనాన్ని నిర్మించటమే నిజమై నసేవ కాగలదు. అప్పుడుమా[తమే 
మన స్వాతం (త్యం సుదృఢంగాను, భ[దంగాను ఉండగలదు. చెటు 

ళు 

వేళ్ళను నిర్షశ్వ్యుంచేసి కలకాలం ఫలాలను అనుభవించగలమని భావించటం 
ae) 

నిష్ప్రయోజనం. పురుగుపట్టినప్పటికీ, కొంతకాలంపాటు చెట్టుకు పండ్లు 

కాస్తాయి; సందేహంలేదు. ఆయితే అపండ్తు నిస్పారములై , అనారోగ్యం, 

అదచి కలుగజేసేవిగా ఉంటాయి. ఈనాడు మనం సాధించుకొన్న 
స్వాతం; [త్యమనే పండుకూడా వివిధజాడ్యాలు కలది. జాతీయతయొక్క 
వేళ్ళ మన _పజలమనస్సులోకి, హృదయాల్లోకి లోతుగా నాటుకోకపోవటమే 
అందుకు కారణం. వేళ్ళను ౪ అ(శద్దచే స్తే కొంతకాలం తర్వాత ఈ పండ్తుకూడ 

అద్భశ్యమయి ఎండిన బోదె మాత్రమే. మోడులా నిలు స్తుంది, “మనం 
వేళ్ళను గురించి శ్రద్రవహి సే స వండ్లు వాటంతట అవే లభిస్తాయి. ఎక్కడ 

నుంచో పండ్ర నుతెచ్చి, చెట్టుకు అతికించవలనిన అవసరంలేదు, కాబట్టి మనం 
మన జాతీయతయొక్కు వేళ్ళు లోతుగాను, దృఢంగాను నొ నాటుకొనేటురూ 

స్వతం త్రులమై తలె త్తుకొని (పవంచంలో వీచే తుఫానుగాలులమధ నిటారుగా 

నిలువగలం. 

దా ఇ 
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ఈ పని సాధించడం ఎట్లార్జకేవలం కొత్త పరిశ్రమలు [పారంభించటం 

వల్లనుఆర్డిక పణాళికలవల్లను ఇదిసాధ్యమౌతుందా? కాదు. రోగియొక్ట మూల 

జొడ్యాన్ని తొలగించాలం ట అతనికి ఇవ్వవలసినది రుచికరమైన ఆహారం 

కాదు, ఇవ్వవలసినది జొషధం. మిక్కిలి బలహీనస్థితిలోనున్న రోగి 

తనకొరకు సమకూర్చే ఆహారపదార్థాలు. తినటానికి వచ్చే కుక్కను 

కూడ తరిమికొట్టి లేడు. మనదేశంయుక స్థితికూడా దీనికి భిన్నంగా 

లేదు.. దేశంలోని" అనై క్యత, ఆత్మవిన్మృతి అనే ఆంతరికజాడ్యాలు తొలగి 

జాగృతమై సుసంఘటితం కానిదే, (ప్రపంచంలో ఏవిధమైన పురో భివృర్ధినెనా 

అనుభవించటానికి సమాజం సమర్గంకాదు. ఈ ప్రాథమికావసరం తీరకుండా 

కేవలం భౌతికసమృద్దిని సాధించేందుకు చేసే ఏ [ప్రయత్నమైనా సరే 

నమాజానికి సేవచేయటానికి బదులు ఒక శాపంగా రూపొందవచ్చును. 
అనంతమై న సంవదయే కిరాతకులై న దోపిడీ ముఠాలను మనదేశంమైకి 

ఆకర్షించిందని చరిత్ర మనకు చాటుతుంది. అట్టి సంపదను సంరక్షించుకొనే 
నంఘటితశ క మనకు లేకపోవటంవల్ల నే, ఆనాటి వై వై భవాన్నంతనూ ఆ 

దోపిడీ ముఠాలకు కోల్పోయి, ఈనాడు ఇంత టే దుఃఖానికీ, దారి ద్యానికీ జు 

దౌర్భాగ్యానికి గురిఅయ్యాం, 

కాబట్టి మన మాతృనమాజాన్ని (పగాఢమైన జాతీయ వైతన్య 
భావనతోను, సమన్వయంతోను ఉప్పొంగజేసి మరొకసారి సమై క్యము, 

నుసంఘటితము, జాగరూకము చేయడం ద్వారా, జాతికి పట్టిన మౌలిక 
జొడ్యాన్ని నిర్మూలించటానికి కృత నిశ చంయులం కావాలి, ఈలక్ష్యుపూ రిక 

మాతృభూమి సంతానమైన |ప్రతిఒక్కనికి సమైక్య జాతీయతానం దేశాన్ని 

ఆందించి వారందరినీ పరన్పర (పేమానుశాసనాల సూత్రాలతో దింధించి, 

ఒక మహత్తరమైన సుసంఘటితరూపంగా తీర్చిదిద్దుదాం. అటువంటి 

జాగరూకము,. సువ్యస్థిత తము, అజేయశళ క్రి నంపన్నమునై న జాతీయజీవన 
మొక్క పే యద్ధవ్రమాదాల్లో మునిగిశేలే నేటి కల్లోలిత ప్రపంచంలో మనం 
తలెత్తుకొని జీవించేల్లు చేయగలదు. 
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1956 (ప్రాంతంలో పునర్వ్యవస్థీకరణ సంఘం యొక్క 

నివేదిక వెలువడిన వెంటనే పూజ్యశ్రీ గురూజీ (వ్రాసిన వ్యాసం) 

(మాం పునర వశీవస్థీకర ణఐ సంఘం నివేదిక వెలికి వచ్చి దాదాపు 

హేను దినాలయింది. ఆధికారికంగా ఆ నివేదిక వెలువడకముందే రాజ 

కీయ రంగంలోని ప్రముఖ వ్యక్తులు ఆ సంఘం చేసిన సూచనల నట్ట 
తమలో కలిగిన (ప్రతిక్రియలను బాహాటంగా [ప్రకటించటం (ప్రారంభించారు. 
ఎవ్వరికీ ఆ నివేదిక సంతృప్తి కలిగించినట్లు లేదు. వాతావరణమంతా ఆ 

నివేదికకు వ్యతిరేకతతో నిండి ఉంది. భావాలు ఊ(దేకంతో రెచ్చిపోతు 

న్నాయి. శాసననభా వర్షాలన్నీ ఒకదాని పట్ర ఒకటి తమ వ్యతిరేక భావన 

లను స్వేచ్చగా వ్యక్తం చేస స్తున్నాయి. ఒక సామాన్య పరిపాలనా వ్యవస్థ 

[కింద కలసి మెలసి జీవించటానికీ, వరస్పరం సహకరించటానికీ ఏ ఒక్క. 

వర్ల ౦ కూడా సంసిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనబడడం లేదు. ఈ వ్యతిరేకత 

(వగాఢమై , తీ వమై, పాత వగ ఐపోతోంది. 

ఆంగ్లేయ [వచారం 

ఈసందర్భంలో ఈదేశంగురించి, ఇందలి (వజలగురించి ఆంగ్లేయ 

పరిపాలకులు చేసిన [పచారాన్ని జ్జ పికి తెచ్చుకొనితీరాలి, ఆధునాతన 
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“హైదరాబాదు _ 500 029 హౌదరాబాదు _ 5G0 0: 

సొహిత్యని కేతన్ 

ఏలూరు రోడు 
డె 

విజయవాడ _ 520 001 
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యూారపుఖండం మాదిరిగానే ఇక, డకూడ, తమతమ (పత్యేక జొతీయ 

సాంస్కృతిక, భాషాగత విశిష్టలక్షణాలుక ల అనేకదేశాలు, జనసమూహోలు, 

అనేకజాతులు ఉన్నాయని-ఇది ఒక సువిశాల ఖండంఅనీ, ఇది ఒక దేశం 

కాదనీ =_ (పపంచం అంతటా ఆంగ్లే యులు నొక్కి వక్కా_ణించేవారు, 

ఇచ్చటి సామాజిక స్వరూపాన్ని చూచి మోసపోవద్దనీ, ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచి, 

జర్మన్ సమాజాల్లో కనిపించే ఏకతవంటి ఏకత ఈ ప్రజల్లో ఏమాత్రమూ 
లేదనీ; యూర పుఖండంలోని వివిధ దేశాల్లో నివసించే వివిధజాతుల మధ్య 

నున్న విభిన్నతలకన్న ఎక్కువ విధిన్నతలు ఇక్కడ ఉన్నాయనీ; 

పరస్పర సమై క్యతాలక్షణాలకన్న, పరస్సర విభిన్నతాలక్షణా లే అధికంగా 

ఉన్న అనేక జాతులయొక్ర కలగూరగంప ఇది అనీ అందరినీ ఆంగ్లే యలు 

హెచ్చరించేవారు. మానవశరీరనిర్మాణ శౌస్ర్ర ప్రకారం వారందరూ విభిన్న 
గణాలకు చెందినవారనీ; చారిత్రకంగా చూ స్తే వారు ఎక్కడినుంచో కొట్టుక 
వచ్చీ ఇక్కడ నిలబడ్డారనీ; రాజకీయంగా చూ సే వారు దురాక్రమణదారులు, 
దోపిడీదారులు అనీ; చివరకు సారవంతమైన ఈ (ప్రదేశంలో స్టిరపడ్డారనీ, 
తత్ఫలితంగా ఒకరిపట్ల ఒకరికి ఆగర్భశ తుత్వం ఉందనీ; కొల క్రమంలో 

ఆది ప్రచృన్నమై పోయి బాహాటమైన హింసగా మారేశక్తి దానిలో తగ్గి 
పోయిందనీ, భాషరీత్యా ఒకరికొకరు అపరిచితులేననీ; "సాంస్కృతికంగా 

విభిన్న [ప్రమాణాలకు చెందినవార నీ; మళధర్మాలరీత్యా ఒకరి పీకలు ఒకరు 

కోసుకొనేందుకు సర్వదా సంసిద్ధంగా ఊండేటంతగా విడివడిపోయిన [ప్రజలు 

వీరసే కూడ వారు (ప్రచారం చేయసాగారు. 

హిందూ ముస్లి ముల మధ్య, “ద్రావిడులు” “ఆర్యులి మధ్య, జైనులు 

శిక్టులవంటి సంప్రదాయాలకు మిగిలిన హిందువులకు మధ్య, వివిధ 

కులాల్లో ఒకదానికి మరొకదానికి మధ్య _ ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ 
బ్రాహ్మణేతరుల మధ్య విభేదాలను మరింత (ప్రధానంగా వారు (ప్రదర్శించి, 
వాటిని చాలవరకు రెచ్చగొట్టారు. ఈ దేశంలో తమ సార్వభౌమాధికారం 
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భగవద్ద త్త తమన్, అది ఇట్టి విఘటనాత్మక శక్తలనన్నిటినీ అదుపులో పెట్టి 

దేశాన్ని "నిరరితర హంసా ర కృపాతాలనుండ్, ఎడతెరిపిలేనట్టి ఆంతరిక 

యుద్దాలనుంచి, అడపాతడపొవచ్చిన అంళఃకలప "లనుంచి రక్షించి, మాన 

ప్రాణాలకు, అస్తిపా స్తులకు భద్రతలేని దౌర్భాగ్యస్థితినుంచి ఈ దేశాన్ని 
కాపాడీందనీ, ప్రవంచాని కంతకూ, ముఖ్యంగా మన ప్రజలకు వినుగు, 

విరామం లేకుండ నూరిపోశారు. తామే నుస్టిర, న్యాయనహిత, డయాభరిత, 

(వగతిశీల [ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడ సమకూర్చామనీ, తొమవల్లనే-అం సే తాము 

అధికారంలో కొనసాగుతూ ఊండగానే, విభిన్న, విరుద్ధ జాతులైన ఈ (ప్రజా 

సమూహాల్లో మన దొ కేమాతృభూమి అనేభావన, దేశభ క్రిభావన, ఒకేజాతికి 
చెందినవారమనే భావన, (క్రమంగా ఇచట రూపొందాయనీ కూడ వారు చెప్పు 

కున్నారు. 

నాయకులకు పరీక్ష 

ఒకానొక సమయంలో మాతృభూమిపట్ల ఒకేవిధమై న నమానపేమ 

ఈ నువిశాల భారతదేశమంతటా ప్రజల్లో జీవంపోసుకున్నట్లు, లేదా 
పునరుద్దరింపబడినట్లు, ఆ (పేమ నాధారంచేసుకుని మనదంతా ఒకసమాజం, 

ఒకేజాతి, అనేభావన ఇచ పట రూపొందింపబడింది అన్నట్లు కనిపించింది. 

(పజొనాయకులందరూ ఒకేజాతిగా దీనిని వ్యవహరిస్తూ, దానిపట్ల నిజమైన 

శ్రక్చోభక్తులను పెంపొందించుకున్నవారివలె తోచారు. మహ త్రరమైన ( ఈ 
భావనలనే (ప్రతిఒక్కరూ. (ప్రకటిస్తూ, ఆంగ్లే యల ఆధివత్యంనుండి 

ఈ దేశాన్ని స్వతంత్రం చేసేందుకు పోరాడేట్లుగా “ప్రజలను మేల్కొల్పారు. 
సామాన్య |పజాసమూహమంతాకూడ ఈ భావననే అలవరుచుకున్న 

దనిపించింది. 

కానీ తానూహీంచి,  అలవరచటానికి (ప్రయత్నించిన విభేదాలను 

గూర్చి పదేపదే (ప్రచారం చేయటానికి, ఆంగ్లే యుడికి వినుగులేడు. తామై 

వెళ్ళిపోగానే ఈ దేశం అన్నివిధములై న అంతఃక లహాలకు లోనాతుందనీ, 
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క్రమబిద్దమై న వ్యవస్థ అంతా భన్మమవుతుందనీ, పూరి రిగా ఆస స్తవ్యస్ల సత్త 

మాత్రమే ఇచట మిగులుతుందనీ అతడు జోన్యంచెప్పాడు. ఈ దేశమంతటా 
సాటిలేని సార్యభౌమాధికారాన్ని తామింకా కొనసాగించటం సమంజనమేనని, 
ఈ విధమైన  వాదనాబలంతో నమర్థించుకోచూచాడు. ఆంగ్లే యలకు 
దురుద్దేశ్యం ఉన్నా లేకపోయినా అది (పచారమనీ, అసత్యమనీ "మాత్రమే 
మన నాయకులు తల్చారు. నిజానికి ఇదంతా ఒకరాష్ట్రమనే ఆదర్శం 

తమవల్ల నే ఏర్పడిందనీ, తమ అడుగుజాడల్లో నే నడుస్తూ 'ఈ దేశంలో పుట్టిన 
ప్రజలందరూ దీన్నిసావమత్క గ్రారించుక్షున్నార సీ విశ ఏస్సూ వారు స్వాతంత్రం 

కొరకు తమ పోరాటాన్ని త్మీవతరంచేశారు. చివరకు పరిస్థితుల 
యొక్క ఒ _త్తిడివల (ప్రపంచయుద్దా నంతర ౦ దెబ్బతిన్న ఆంగ్లేయలు 

అంతర్జాతీయ ప పరిణామాలకు లోనై, ఈదేశం పె తమ ఆధిపత్యాన్ని 

వదలుకొని, వ్వపరిపాలన కావాలని నిరంతరం తీవ్రంగా కోరుతున్న 

మన నాయకులకు దొన్ని తప్పక అవ్పగించవలసిన స్ధితి ఏర్పడింది. 

మన నాయకులు రూపొందించుకొన్న ఏకైక జాతీయ జీవనం పరీక్షకు 
గురికావలసన సమయం అవ్పు డాసన్న మయింది. 

వొాంచజన్యం 

వై ఫల్యాలు 

ఆ పరీక్ష యొక్క ఫలితమేమిటి ? నిజాయితీతో చెప్పాలం సే ఆ 

పరీక్షలో విజయవంతుల మై నామని అనలేం. “ఒకేదేశం, ఒకేజాతొ అని 
మనం చెప్పుకొన్న సిద్ధాంతానికి మన తలి లని, భారతభూమీని విభజించటానీ 

కంగీకరించిన నిర్ణయంవల్ల మొదటి “దావురెబ్బ తగిలింది. దానివల్ల 
హిందూజాతితోబాటు, దానికి విరుద్దమైన ఒక జాతీయ నమాజంగొ 
ముస్తి ములు ఈదేశంలో నివసినూ ఉన్నారని, విజేతలుగా స్ట్ 
పడేటిందుకు ఇంత కాలంగా "ప్రయత్నం చేస్తూ, ఈనాడు 'చేళ 
విభజన ద్వారా వారొక (పత్యేక రాజ్యాన్ని సాధించుకోగలిగారవి 
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మనం ఆంగీకరించడమే అవుతుంది. అట్లా కానేరదని కొందరు _ వారిని 
విచక్షణారహితులు అనవచ్చునేమో? _ "ఎన్నో కారణాలు చెప్పారు. ద్విజొతి 
సిద్ధాంతాన్ని ఎంత తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినా, చివరకు విభజనకు వారు 

అంగీకరించటం, ఇప్పుడు దాన్ని న్యాయ సమ్మతమని సమర్థించటం, 
తత్భలితంగా మాతృశరీరంనుండి ఒక భాగం ఖండీతమై ఒక. ముస్తిం 
రాజ్యంగా ఏర్పడటం = ఇవన్నీ చూ న్తుంపే, వారు ఒకనాడు చెప్పిన 

అభ్యంతరాలన్నీ అబద్ధాలని బుజునవుతోంది. వారి నోటిమాటలకు, 
హృదయపూర్వక విశ్వాసాలకు ఎక్కడా పొంతనలేదనీ; ఇక్కడ ఒక 
ముస్ట్రీ ంజొతి (ప్రత్యేకంగా ఉండనే ఊంది గనుక, ఒకటిగా అందరూ భావించు 

కున్న ఈ మాతృభూమియొక_ నరిహద్దులమధ్య న్యాయనమ్మతంగానే అది 
ఒక భూభాగాన్ని కోరుతూ ఉంది, అనే దృఢవిశ్వాసం ఈ [ప్రముఖనాయకుల 
యొక్క ఆలోచనానరళికి పునాదిగా ఉందనీ బుజువవుృతోంది. మాతృ 
భూమిని ముక్కలుచేయోటంవల్ల , దీని ఏకత్వంపట్ర వారి అంకరాంతరాల్లో 

విశ్వాసమే లేదనికూడ వ్యక్త మౌతుంది. 

“న్వయం నిర్ద యాదధికారంి నినాదాన్ని కొళ్ళ్మీరు విషయంలోను, 

ఇపుడు గోవాలోగూడ దురుపయోగం చేయటం జరిగింది. కాశ్మీర్ ప్రజలే 
తమ భవిష్యత్తును నిర్హయించుకుంటారని చెప్పడం ఈ భారత దేశంయొక్క 

ఇందలి [ప్రజలయొక్కు ఏకత్వాన్ని నిరాకరించటమే అవుతుంది. మన 
దేశాన్నంతనూ అనేక ప్రత్యేక |ప్రాంతాలుగాను, (ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక 
సొంత "రాజ్యం" (స్రేట్) ౧, అవన్నీ కలిసి ఒక సమాఖ్యా (ఫెడరేషన్) 
న్వభావంతో, కూటమి (యూనియన్) న్వరూపాన్ని పొందినటు బు చెప్పుతుంది 
మన రాజ్యాంగం. మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించేనాటి 
పరిస్థితులను గురించి ఎవరైనా క్షణంసేపు నిలకడగా ఆలోచించినప్పుడు, 
ఆప్పటి వాతావరణం వకాత్మకరాజ్యాన్ని -అంపే ఒకేదేశం, ఒకేశానననభ, 
యావద్దేశానికీ ఒకే కార్యనిర్వాహకకేంద్రం - అంపే భారళ్లో, లేదా 
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హోయిందిపోగా ఆపేరుతో మిగిలిన భూభాగంలో - సజొతీయమై న సుదృఢ 

జాతిని ఏర ఎర చేందుకు అనుకూలంగా ఉందని తెలు నుంది. కొని భాషావర 

మైన (ప్రతిఒక వర్గం, ఒక (పత్యేక వ్రజ గా, (ప్రత్యేకమై న సొంత 

భాషానంస్కృతులతో, “విసృత స్వాయ _త్తతిను అనుభవించేవిధంగా 
థ్ అ క్ ym అ కా చీ అ రాజ్యాల సమాఖ్య” (ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫైట్స్) ఏర్పుడాలనే వ్యామోహం 

వారి మనస్సును, తార్కికళ శ్రీని (ప్రభావితంచేశాయి. 

సమాఖ్యకు మూలకారణం 

ఎన్నడో, 1928 నాటికే_ఆనాటి దేశంలోని [ప్రజలందరకూ తానే 

(పాతినిథ్యం వహి స్తున్నానని చెప్పుకునే ఏకైక రాజకీయపక్షం, ఇండియన్ 

నేషనల్ కాం(గెను, అటువంటి సమాఖ్య న్వరూవ రాజ్యాంగాన్నే మన 

దేశానికి ఆకాంకించి, అట్టి సమాఖ్య ఏర్పరచడానికి భాషాప్రయ క్రరాజ్యాలు 

ఏర్పడాలని వాంఛించింది. తమకృషి దీనికొరకేనని వారు (పక్షటించు 

కోవటానికి కారణమేమిటో స్పష్టంగా తెలియదు. ఆనాడు | బ్రిటిష్ పొర్ష మెంటు 

లోని మికవాదపక్ష నభ్యుడొకడు, ఆంగ్లేయులు దేశం విడిచి వెడలిపోవలసి 
వసే, ఈదేశంలో పరన్చర విభిన్నము, వ్యతిరేకమునె న అయిదారు భాషా 
(పయ క్రరాజ్యా లేర్పడేపరిస్థితి వస్తుంది; కాబట్టి, (ప్రాంతీయ శానననభలు 
ఏర్పరచటం అవసరం-అని వక్తవ్యమొకటి ఇచ్చిఊన్నాడు. ఈదేశంలో 
భాషాప్రయుక్త రాజ్యాలను, వాటి కలగలుపుగా ఒకనమాఖ్యను, ఏర్పరచాలి 

అని (ప్రకటించటానికి, కాంగైనుకు బహుళః ఆ వ_క్తవ్యమే స్ఫూర్తి ఇచ్చి 
ఉండవచ్చు. 

మొదట్లోనే ఆవిధంగా భాషాప్రయ రక్ష ప్రాంతాలతో నమాఖ్య 
ఏర్పరచడానికి అంగీకరించినతర్వాత, ఈ రాజ్యాంగం, సమాఖ్యస్వరూపం 

కన్న విభిన్నంగా ఏర్పడడాని కవకాశం లేదుగదా! అది ఇంతకుముందున్న 
(ప్రాంతాలనే దాదాపు “స్వాయ _త్తరాజ్యాలు'గా మన్నించి ఆప్పటికి ఉన్న 
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సకిహద్దులనె తాత్కాలికంగా అంగీకరించింది. (పాంతాల నరిహ ాద్దులను 

సనర్వ్యవస్థీకరించే పశ్న, భాషాప్రయ క్ర క |పొంతాల ఏర్పాటుకై చేసిన 

వాగ్గానాలను నిల బెట్టుకోవల్సిన ఆవసరం తరువాత ఏర్పడింది; [పొంత 

పునర్వి భజననంభఘం ఏర్పడి దాదాపు అన్నివర్లాలవారికీ అసంతృ ప్రికరంగా 
తోచే (ప్రతిపాదనలు చేసింది. పరస్పర అవిశ్వాసంతో, మరింతభూభాగాన్ని 
కబళించే దురాశతో, కలై వోలాలతో వాతావరణమంతా కలుషిత మైంది. ఈస్థితి 

పీనుగును పీక్కుతినే నేందుకు వచ్చిన తోడేస్ళ ఒకదాన్నొకటి గు; రగా 

చూస్తున్నట్లుగా ఉంది, ఈద్భశ్యం చాలా బాధాజనక మెంది. తాను నుదృఢమై న 

అధికారహ స్తాన్ని ఉపయోగించకపోయినమైతే. ప్రజలు ఒకళ్ళనొకళ్ళు 
చీల్చుకతింటారనీ, దేశమంతా అల్లకల్లోలంలో మునిగిపోతుందనీ ఆంగ్ల 

సామాజ్యవాదులు చెప్పుకొన్న  గొప్పలను బుజువుచే సేందుకుగాను, 

నాయకులు ఒకరితో ఒకరు పోటీవడుతున్నట్లు తో స్తుంది. 

ప్రమాదానికి గురైన మనభ విష్యత్తు 

ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతోంది? మాతృభూమియొక్క, మనజాతి 

యొక్క సమై క్యాన్ని గురించిన |ప్రవచనాలన్నీ ఎందుకు గాలికికొట్టుకు 

పోతున్నాయి? ఈ (పవచనాలన్నీ సత్యాలేనా? నేటి విచారకరమై న పరిస్తితి 

చూ స్తే, ఆంగ్రేయల ఆధిసత్యంనుంచి స్వాతంత్ర్యం పి పొందేటందుకు కోన 
సాగించిన పోరాటాన్ని నిర్వహించినవారు, ఇదంతా ఒకే దేశం, ఒకేరాష్ట్రం, 

ఒ కేపథి అన్న భావనను ఎన్నడూ తను హృదయాల్లో సాక్షాత్మరించుకోనే 

లేదు అన్న నిర్ణయానికి తప్పక రావలసివ సోంది. తాత్కాలికంగా ఏర్పడిన 

దేశవ్యాప్పమై న సమైక్యం, తరతరాల మన జాతీయ అ స్తిత్వంయొక్క. 
భావాత్మకమై న అవగాహననుండి జనించిందికాదు; (కొత వారికి ది|గ్భాంతి 

కలిగించే వై విధ్యం - సమరస, ఏకాత్మక జాతీయతకు భంగంరాకుండా 

అందరువ్యక్తులకూ, అన్నివర్గాలకూ, తమ ఆత్మాభివ్యకికి, (క్రమవికాసానికి 
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(పొరంభింవబడి, తమకు తెలియకుండానే మన నాయకులు విశ్వసించిన 

కుటిల (ప్రచారాలను, ఆవిధంగా అసత్యాలని బుజువుచేయాలి. (ప స్తుత 

రాజ్యాంగాన్ని రచించినవారికి, [ప్రాంత పునర వశీవస్థికర ణ సంఘంలోని 

ఘనులై న సభ్యులకుగూడ, వారు చేసిన సేవలనిమిత్తమై, మనం 

కృతజ్ఞులుగా ఉందాం. కాని ముక్కలుగా విడివడిపోయి అంతఃకలహాలతో 

జాతి వినాశనం చెందడానికి మనం అనుమతించరాదు. 

(ప్రభుత్వ వ్యవహారాలను నిర్వహించే మన నాయకులు వా సవాలు 

(గ్రహించి, మనపై ముంచుకొనివ స్తున్న (ప్రమాదాలను గమనించి, యథార్థ 0 

తెలియక పెడతోవపట్లి దీనిని వ్యతిరేకించేందుకు దిగజారే వ్యక్తుల 

(పతిఘటనమ ధైర్యంగా ఎదుర్కొని, నేటి వికృత సమాఖ్యాస్వరూపొన్ని 

దృఢహ_స్తంతో మార్చి, నవ్యమైన ఏక్లైకపద్దతియగు ఏకాత్మకశాసనం 

నిర్మించాలి. 

శంకరాచార్యుడు, అబ్రహాం లింకన్లు 

నేటినాయకత్వానికి న్ఫూ ర్తినివ్వాలి 

ఈ ఒక్కచర్యతో, ఈ దేశాన్ని ముక్కలుచెయ్యాలనే మాటలు 

సమసిపోతాయి. ఉవ్వెత్తున లేచివస్తున్న అనై క్యత, అవిశ్వాసం, పరస్పర 
విరోధాలు అణగారిపోతాయి. సమరనమై న సమాజం [క్రమవికానంచెం దేందుకు 

అమకూల పరిస్థితులు ప్రతిష్టితమౌతాయి, గోలషెపేందు కలవాటుపడ్డ కొద్ది 

మందిని మినహాయించి, మిగతా ప్రజలంతా అట్టి పథకాన్ని నమర్థి స్తా 

రనటంలో సందేహంలేదు. భారతదేశంలోని నుదృఢమై న జాతీయతను 
విజయవంతంగా నిర్మించినవారుగా నేటి మన నాయకులను భావితరాZం 

శ్రాఘిస్తాయి. శంకరాచార్యునియొక్క అధునాతన స్వరూపాలుగాను, 

అబ్రహాంలింకన్ కు భారతీయమైన (ప్రతిరూపొలుగాను ఈ నాయకులు 
ముందుకరాలవారికి ఆరాధనీయలౌతారు, 
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మన తరానికి చెందిన నాయకులకు భారతజాతియందు గల భ కి 

విశ్వాసాలు నేడు పరీక్షకు గురి ఆయ్యాయి. [ప్రాభీనము, అమరమూ నైన 
మనజొతిసట్ల (పగాఢ (పేమను, దృఢనిశ్చయాన్ని, దె రై ర్యాన్ని చు చూవవలసిన 

నేటి ఈ దోరి[తక సమయంలో వారు (ప్రదర్శించే రె ఛై ర్యాన్నిబట్రి, వారు 

తీసుకునే చర్యలనుబట్టి, వారు వదహారువన్నెల బంగారమో లేక నకిలీ 
బింగార మో తెలిసిపోతుంది. (పేమపూర్తమై న ఏకత్వంలో (వజలందరనూ 

కలిపి ఉంచే సవ్యమైన ధర్మపథంలో నర్వదా ఈ హిందూరాష్ట్రానికి తన 
దివ్యమైన జ్ఞాన్యప్రబోధంచేత మార్గదర్శనం చేస్తున్నటువంటి నర్వళ క్తి 
మంతుడగు వరమేశ్యరుడు, ఈ నంతమన సమయంలో మన నాయకులకు 
మార్గదర్శనంచేసి, వారికి నవ్యమైన అవగాహనలతోకూడిన న్ఫూ ర్రినొనగి, 
మహ త్త మైన మన నమాజంయొక్క మహోజ్వల పునరుజ్జీవనంకొర కు 

సరియైన మార్గం అనునరించజాలిన రై ర్యాన్ని కలుగ జేయనుగాక |! 
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పద్దతిలో ,పారంభమయింది. వండు గడునున్నకొది అడి నిలకడగా 
ఢా యు అటి ౧ 

నానాటికి పెరుగుతోంది. ఈనాడు సంఘశాఖలు దేశంలోని అన్ని (ప్రాంతాల్లోను 

ఎంతో ఉత్సాహంగా పనిచే సున్నాయి. బాహ్య(పతికూల పరినితులవల 
pan థి లు 

కలిగే ఒడుదుడుకులను, పరీక్షలను ఎదుర్కొంటూకూడ నిరంతరాభివృద్దిని, 

'సుస్రిరమెన వ్యా పిని సాధించగలడం సంఘకార్యంయొక్క_ విళిష్షత. 
థి కా జావ ౧ లు 

వృద్ధిహొండాలనే ఆకాంక్ష 

సంఘం పుట్టి పది హేనేండ్లు కాకముందే సంఘ (పారంభకులై న 

డాక్టర్ హెడ్గెవార్ యొక్క అనూహ్యమైన హఠాన్మరణంతో, తొలిగా ఒక 

"పెద్ద పరీక్షకు గురయింది. డాక్ట ర్జీ సంఘానికి [పొణంవంటివారని వేరే 

చెప్పనక్కరలేదు. సంఘమనే 'లేతమొక్క కు వారు తమ స్వేదర కాలను 

నీరుగా పోసి పెంచారు. తమ జీవితాన్నంతనూ వారు ఒక ఊజ్జ్వల 

దీపంగా రూపొందించుకున్నారు. చివరి నూనబొట్టువరకు అది చక్కగా 

వెలిగింది. అపరిహార్యుడు, అసామాన్యనాయకుడు అకస్మా త్తుగా 

మరణించాడు, నంఘం అప్పటికింకా బాల్యావస్థలో నే ఉంది. అందుచేత 
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సంఘ శ్రేయోభిలాషులెందరో. దాని భవిష్యత్తును గురించి తీ, వ్రమైన 

ఆందోళన వ్య క్రంచేశారు. అయితే అట్ట వారందరికీ ఆశ్చర్యకరంగా 

సంఘం రెట్టింపు వేగంతో ఉత్సాహంగా పెరిగింది. నిండుగా, నిలకడగా 
ఏర్పడిన దాని (ప్రగతి ఆంగ్లేయలు వీడిపోయిన తర్వాతకూడ ఏమాత్రం 
తరిగిహోలేదు. కొందరికి ఇదంతా ఆశ్చర్యకరమైన విషయంగా తోన్తూంది. 
దిగ్భమచెంది, “ఇప్పుడు ఆంగ్లేయలు వెళ్ళిపోయోరుకదా ! "మనం 
న్వతంతులమయ్యోంకదా ! ఇంక నంఘంవంటి ప్రత్యేకనంస్థయొక గ్రా 

అవసరమేముంది? ఈ స్థితిలోగూడ ఇంకా సంఘం నిర హించవలసిన 

పొ|త్ర ఏముంది?” అని మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. 

కేవలం రాజకీయస్వాతం త్రరంవంటి బాహ్య పరిస్థితులవ ల్ల 

సునంఘటిత సమాజస్థతియొక్క ఆవళ్యకత తగ్గదని మన సమాధాన 

వాస్తవానికి నునంఘటితము, ౪ క్తి మంతమునై న సమాజం మాత్రమే 

స్వతంత్రము, శాంతియతము,  సమృద్ధిమంతమునై న జీవితంయొక్క 
ఫలితాలను చక్కగా అనుభవించగలదు. సంఘటితజీవనం అనేది ఒకానొక 
దానిసజాతికి తన సంకెళ్ళను [తెంచుకొనేందుకు ఎంతటి శక్తిమంతమైన 
ఆయుధమో, స్వతం[తజాతికి తన స్వాతం త్యాన్ని ర &ంచుకొనేందుకు 

కూడా అంతటి శ క్రిమంతమైన ఆయుధమూ బొతుంది. జాగృతము, 

సుసంఘటితమునై న సమాజం మాత్రమే ఆంతరికమైన (ప్రమాదాలను 
వి,దోహాలను నివారించి బయటినుంచి వచ్చే దురాక్రమణలను తిప్పికొట్టి 
తనయొక్క. సమై క్యతా, స్వాతం(త్యాలను సురక్షితంగా ఉంచుకోగలుగు 

తుంది. 

మౌలికదృష్టి 

నంఘ [పారంభదళశ నుంచీ ఈ మౌలికమైన దృక్పధాన్ని కలగ 

చేయటానికే డాక్టర్ జీ విశేషమై న (శ్రద్ద వహించేవారు. అసలు |పతి సామా 
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జిక నమస్యనీ వారు ఈ దృష్టితోనే చూచేవారు. వారొకసారి బొంబాయి 
వెళ్ళినప్పుడు ఒక అనాధ శరణాలయాన్ని సందర్శించవలసిందిగా కొంద 

రాహ్వానించారు. శరణాలయాన్నంతనూ చూపించి శరణాలయంఅభివ ్రద్దికీ 

ఏదై నా సూచన లివ్వవలసిందని, దాని కార్యకర్తలు కోరారు. డాక్టర్ జీ 

అన్నారు “అనాధా శ్రమలు పెంచుకొనే దానికంకే, మానవ సమాజంలో 
అనాధులే లేని పరిస్థితిని కలుగజేయటం ఊ _త్తమం కదా! మన సమాజంతో 

నేను నిన్సృహాయజ్డీ, నన్ను పట్టించుకొనే వాళ్ళెవరూ లేరు అనేస్థితి ఎవరికీ 
కలుగని సామాజిక జీవనం మనకు కావాలి. ఎవరికైనా ఒక దురదృష్టం 

హఠాత్తుగా వచ్చిపడితే పొరుగువారు వాళ్ళని వెంటనే ఆదుకోవాలి. సాంఘిక 
సామరస్యపూరితమై న సమాజాన్ని నిర్మించినప్పుడే అది సాధ్యపడుతుంది. 
అటువంటి సమాజంలో పరస్పర అనురాగం, నహానుభూతీ తొణికిసలాడుతూ 
ఊంటాయి. ఈ పని చేయలేకపోతే సామాజిక దోషాలు ఒకదాని తర్వాత 
ఒకటిగా, అంతు లేకుండా పొడసూపుతూనే ఉంటాయి. మన నె త్తురు చెడి 

పోయినప్పుడు ఒళ్ళంతా కురుపులు లేసాయి. ఒకచోట కురుపుకి మందు 
వేసి కట్టుకడితే, మరొకచోట కురుపుకు మొనతేలుతూ ఉంటుంది. అసలు 
చేయాల్సినది ర _కృశుద్ది; అలాగే సామాజిక వ్యవస్థ కూడా”. 

ఆదర్శనమాజమే ఆరాధ్యదైవం 

సర్వశ క్రిమంతుడగు శ్రీ పరమేశ్వరుని సజీవ సాక్షిత్భారమే 

సమాజం. నర్వజీవరాసుల పోషణభారమూ, ఆ సర వశ _కిమంతుని దే. 

అందుక నే అతన్ని మనం విశ్వంభరుడూ అంటున్నాం. హరిదాసొకడు ఒక 

పురాణకథ చెప్పగా విన్నాను. (+ మన్మహావిష్ణువునే పరీక్షించాలని నారదుని 

కొకసారి అనిపించింది. నారదుడు కొన్ని “విమల్ని పట్టుకొని, చిన్న 

భరిణలో పెట్టి, తనవద్ద దాన్ని భద్రంగా వుంచుకున్నాడు. తర్వాత హరి 
నామ సంకీ ర్తనం చేసికొంటూ లోకనంచారానికి వెళ్ళాడు. కొంత కాలమైన 
తర్వాత, విష్ణుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళి “తాతగారూ! తమ భోజినమయిందా” 
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అన అడిగాడు. విష్ణుమూర్తి “అందరికీ ఆహారం అందజేసి ఇప్పుడే భోం 

సాన్నాయనా” అన్నాడు. నారదుడు తన దగ్గరున్న భరిణె తీసి, “పాపం 

ఇందులో ఉన్న జీవుల దౌర్భాగ్యమేమిటోగానీ, (ప్రభువుల దృష్టికివి తగ 

th 

లేదు” అన్నాడు. విష్ణువు ఆశ్చర్య పడినట్లు కనపడ్డాడు. “క్షమించు 

నాయనా!” అని భరిణె తెరవమన్నాడు. నారదుడు భరిణె తెరిచాడు, ఓహ్! 

అందులోని (పతి చీమ నోట్లోనూ ఒక చక్కెర కణముంది. 

ఈ కధ ఊట్టి ఊహా కల్పితం. కానీ ఇది ఒక ఆదర్శ సమాజం 

యొక్క స్థితిని అందంగా చిితిసోంది. సమాజం తన పరిధిలో ఊన్న 

అందరి బాగోగుల్నీ చూచుకోవాలి. న్యాయానికి మన (ప్రాచీన సమాజం 
యొక్క వర్హన దీనికి సరిపోతుంది. సమాజంలో ఏ వ్యక్తీ గూడా, అతడు 
ఎంత చిన్నవాడై నా, తక్కువవాడై నా అతని ఆకలిదప్పులు తీరకపోలేదు. 

అతణి అందరూ వదిలేయలేదు. తమ చుట్లు పక్కల నున్న, వళువక్ష్యాదుల 
మ రు 

సంరక్షణ కూడా మనవారు స్వీకరించారు. కొందరై తే చీమలకు బలి వే స్తే 

గాని తాము అన్నం ముట్టము అని శవథం చేసుకున్నవారు కూడా ఉన్నారు. 

నుస్టిర భూమిక కావాలి 

పరులమై ద్వేషంమోద నే ఆధారపడి, స్థిరము, జాగరూకము 

నిర్మాణాత్మకము, సుసంఘటితమునై న సమాజస్థీతిని నిర్మించ లేము, దానికి 

కొరణం సామాన్యమై నదే. బాహ్యపరిస్థితులకు (పతి క్రియగా [ప్రారంభించిన 

ఉద్యమాలన్నీ, వ్యతి రేకళ కు కులు తొలిగిపోవటంతోనే భగ్నమై 

పోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆలోచించవలసింది ఇంకొక టున్నదిందులో. 
విరోధభావం మనస్సులో తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు, మనం ఆ విరోధినిగురించే 
నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. ముఖ్యంగా వారి దుష్టచర్యలను, దుష్ట 
సకాలను గురించి పరేపదే తలచుకొంటూ ఊంటాము. వ్య క్రి తాను చేన్ని 
సరించి ఆలోచిసాడో దానివలె మారిపోతాడని మన శౌస్తాలు చెపుతున్నాయి. 
నిరంతరము కొనసాగే ఈ ఆలోచనలు ఒక వ్య డ్రయొక్క మానసికస్థితిని, 
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తద్వారా అతనివ్య కిత్వాన్ని రూపొంది సాయి, కొబకు ఆంగే యలపెనగాని 
అబల! అలన ॥ రు (ap) మలు 

ముసి ముల పై నగాని ద్వేషాన్ని ఆధారంగా చెనుకొని మన సమాజాన్ని 

పునర్వ్యవస్థకరించటానికి (ప్రయత్నించడం అవినీతిని, వినాశాన్ని కోరి 

తెచ్చుకోవటమే అవుతుంది. నిరంతరం వారి నేరాలనే గు ర్తుచేసుకోవడంవల్ల 

మన మనస్సులు కలుషితంకావటం మాత్రమే జరుగుతుంది. దుష్టులైన 

దురా|క్రమణదారులను గురించి మనం ఎందుకు ధ్యానం చేయాలి * a మన 

జీవితాలను మలచుకోదగిన భావాత్మకము, పపాణపదము, ఊదా _త్తమునై నైన 

ఆదర్శాలేవీ మనకు లేనేలేవా ? 

మన నంఘకా ర్యకర్త రలుకూడా ఒకొ,క్క-సౌరి ముస్లి ములకు, 

ఆంగ్లేయలకు సంబందించిన ఘట్టాలను ఉదాహరిస్తూండడం యథార్థ మేం 

అయితే చరిత్ర నేర్చేపాఠాన్ని (గ్రహించేందుకు, మన పతనానికి వీనమే 

కారణమని చూపించేందుకు మాత్రమే వారావిధంగా చే సారు, ఇంగ ౦డువంటి 
చ ae) 

చిన్న దేశం ఆరువేలమె ళదూరాన్నుండి, ఇంత పెద దేశాన్ని పరిపాలించడం యుల యు 

అనే విచ్శితఘటన ఎనిమిది సంవత్సరాల వయస్సులోనే పూజనీయలె న 

మన సంఘస్థాపకులకు ఆశ్చర్యం కలిగించి, వారిలో ఎన్నో ఆలోచనలను 

రేకె 'శ్రించింది. మన దాస్యానికి మూలకారణాన్ని నిర్మూ లించటానికి సవ్యము, 

భావాత్మకమునై న మార్గమేమిటో, గంభీరంగాను పరిణతినందిన జ్ఞానంతోను 

ఆలోచించిన మోదటనే వారు సంఘాన్ని స్థాపించారు, 

(ప్రతిక్రియాత్మక దృష్టివల్ల పరిణామాలు 

అయితే ఎందుకనోగొని మన నాయకుల్లో చాలామంది ఆంగ్లే యులనో 

ముస్లి ములనో ద్వేషించటాని కలవాటుపడి, తత్ఫలితంగా [క్రమంగా 

ఆంగేయ మన సత్వం గలవారుగానో, ముసి ౦మన సత్వం గలవారుగానో 
ళా అన ఠా అని 

మారిపోయారు. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే, పెరిగిపోతున్న ముస్తిముల 



కాళంత భూయక 37 

యొక్క హింసాకాండను. దోపిడీలను నివారించేందుకు, రాజకీయంగా 

వారిపట్ల కొనసాగుతున్న సంతుష్టికర ణ నిధానాన్ని అదుపుచేసేందుకు మన 

దేశంలో కొన్ని అతివాదహిందూనంన్లలు [పారంభమయాయి. ఈనేలపై 

అడుగుపెట్టిన తొలినాటినుండి నేట్వరకు ముస్తి ములుచేసిన హృదయ్ 
విదారక ములై, నెత్తుటిని వండలిపిండుచే సే రారుణహ త్యాకాండలు,బిలవంతపు 
మతాంతరీకరణలు, స్త్రీల మానభంగాలు, దేవాలయ విధ్వంసాలవంటి 

దురంతాలను పదేపదే వాబ్ళ మననం చేస్తారు. 

గోహత్యా నిషేధోద్యమం రోజుల్లో కనువిప్పుకలిగించే ఒక ఉదంతం 
నా అనుభవంలో సంభవించింది, ఊజ లదేశభ కుడుగాను, విద్వాంసుడుగాను 
బాగా ప్రసిద్ధిచెందిన ఒక గొవ్న హిందూనాయకుణ్ణి కలిశాను. మాటల 
మధ్యలో “హిందువు గోమాంసాన్ని భక్షి స్తే వచ్చిన (పమాద మేమిటి ళా 

అన్నాడాయన, నేనెంతో గౌరవంగాచూచే ఆయన నోటివెంట ఆమాటలు 
రావటం విని _స్గంభించిపోయాను, ఎంతో వతితుడై న హిందువుకూడ 

అట్టి ఆలోచన చేయటానికై నా గడగడవణకుతాడుగదా ! అటువంటప్పుడు 

ఆయన ఆవిధంగా మాట్లాడడానికి కారణమేమిటయి ఉంటుంది? ముస్తి ముల 

గురంచి, వారి దుర్మార్గాలగురించి నిరంతరంగా ఆల్ నోదించినందున. అదే 

తలంపు అతని మెదడుపై చెరగనిము[ద్ర వేయడమే దానికి కారణం, 

ఆవిధంగా అతడు రాజకీయంగా హిందువుడుగానే జీవిసూకూడా 

సొంన్క_ తికంగా ముసి ముగా మారిపోయాడు. 

(పతి క్రియాత్మక మై న దృష్టితో (పజలు సంఘాన్ని కూడా చూడటానికి 

ఇల్ వాతావరణమే కారణం. సున సంఘకార్యాన్ని (పార ంభించేందుకు 

ఒక్ చోటికి వెళ్ళినప్పుడు అచటి (ప్రజలు “మా ఊరిలో ముస్తి ములు లేరుకదా!' 
అని నన్ను అడిగారు. “హిందువులను సంఘటితపర చటానికి మేము వచ్చాం 

గాని ముసి ములకోనం గాదు. మీరంతా హిందువులేనని భావిస్తున్నాను. 
ఇచట ముసి ములు ఉన్నారా లేదా అన్న వీషయం మనకెందుకు అని నేను 

నమాధానం' చెప్పాను. 
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నజీవ నమాజ లక్షణం 

ఈనాడు ఆంగ్లేయలు మన దేశం విడిచి వెళ్ళిపోయారుకొబట్టి 

పరిస్థితులు మారిపోయాయనీ, కనుక ఇటువంటి న సంఘటనయొక్క ఆవళ్యకఠ 

లేదసీ కొందరనడానికికూడా ఇదేకారణం. మనం మాతం ఈ సమస్యను 
మరొక విధంగా చూస్తాము. మనం చెస్పేది- ఈ దేశంలో హిందువులు 

ఉన్నారు; ఇకముందుకూడా ఊంటారు. గతంలోను, ఇప్పుడుకూడా అనైక్యం 

గానే ఊంటూఊన్నారు. హిందూ సమాజం విఘటితం కావటంవల్ల దాన్ని 

ఇతరులు అణగ (దొక్కుతున్నారు; కాని నిరసనగా పెదవై నా కదపక 

నమాజంమూగవోయింది. అదిఎప్పుడై నా నోరెత్తితే అందులో అనేకగొంతు 

కలు విడీవిడిగా పలికినందున అసందర్భ (పలావనగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. 

అందుచేత పరిస్థితిలో ఏ విధమై నమార్చు కనిపించటంలేదు. సన్నిపాతజ్వరం 
అంటువ్యాధిగా విజృంభించిన రోజుల్లో ఒకవ్యక్తి దానికి లోనయ్యాడను 
కుందాం. అంటువ్యాధి సోకటం ఆగిపోయిందని ఆ ఊరి ఆరోగ్యాధికారి 

(ప్రకటించినంతమాశ్రాన ఆ రోగికి వైద్యంచేసే వైద్యుడు తన వైద్యం 
మాన్వేస్తాడా ? అతిప్రాచీనము, మహ త్తరమునై న ఈ సమాజదేహాన్ని 
అనె నె క్యత అనే రోగం ఇంకా పట్టి పీడిస్తూనే ఊండడం కనబడటంలేదా ? 
అటువంటప్పుడు సరియైన మందు “వేయకుండా ఏవిధంగా ఊరుకొనగలం ? 

కాబట్టే మన సమాజాన్ని సమైక్యంగాను, సుసంఘటితంగాను, 
శ క్రిశాలిగాను ఉంచవలసిన బాధ్యత ఎప్పటివలెనే ఈనాడుకూడా మన 
మిదున్నది. మాతృ దేవతగా మనం భావించే ఈ సమాజాన్ని శ క్తి మంతము, 

శేషము, పౌఖ్యయతముగా చేయడం మన ధర్మం, మన (ప్రజలపట్ర మన 
హృదయాల్లో నిండిఉన్న ఈ (పేమ, భక్షి భావనలు, మనజాతిమిద 
మనకుండే విశ్వాసాలే మనకార్యానికి నిరంతర (పేర ణఅనీ స్తున్నాయి, 

అటువంటి వాస్తవమైన (ఫీమ బాహా హ్యపరిస్థితుల పై ఆధార పడిజఊండదు; 

వాటీవల్ల జనించదు. ది మన హృదయాల్లో ; గాఢంగా వేళ్తూని, జీవితంలో 

అనుక్షణమూ మేన సమాజంపట్ల మనం “"నెరవేర్చవలసిన కర్తవ్యాన్ని 
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గుర్తుచేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఈ నవితము, (శేషమునై న మాకృభూమిక్రి 
చెందిఉన్నామనీ, ఆమెకు మనమెంతో బుణవడీ ఉన్నామనీ, మనంచేశే 
(వ్రతిపని ఆమెకు ఆంకితం కావాలనీ మనం గు రించేటుగా చేనుంది. 

అలీ (aap) pre... | 

మనకు ఆధారోశిలఐన హిందుత్వం (వతి క్రియాభావన లేనట్టి, 
న్వచ్భము, సర్వ (గాహకమునై న (పేమను మనలో పెంపొంది స్తుంది. ఇట్ట 
పరంపరలో ష పుట్టి పెరిగిన నంఘస్వయంగే సెవకులమై న మనం క్రియచేస్తామీ 
గాని, ప్రతి క్రియగాదు. శణికమైన శీతోస్టాలకు వ్రతి క్రియను వ్రదర్శించడం 
అల్పవ స్తువులకు సహజం, కాని ఆరోగ గంగా జీవించేమనుష్యులు వాతావరణం 
యొక్క వెర్రివికారాలకు చలించరు. ఒకే విధమె మై న ఉష్టోగతవారి శరీరాల్లో 
ఉంటుంది. వాతావరణంలో కలిగే పెద్దమార్చులుకూడా ఆ ఉష్ణోగ్రతను 

మార్చలేవు, తమళరీరాలు అట్టి సామాన్య ఉష్ణోగ్రతను ని నిలుషకొనలేనప్పుడు 
వారు [ప్రాణాలను కోల్పోతారు. అందుకే దాహ్యవరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పుల 
వల్ల తన నిర్జిష్షమార్గం గురించి ఏమాత్రం అడుగు ప్రక్కకు వేయని 
ఒక నుసంఘటిల్ సమాజదృశ్యాన్ని మన మనోనేతాలముందు నిలువ్చ 

కొంటున్నాము, 

కలలను ఆచరణలో నిజం చేసికోవాలి 

మన జాతీయ అ _స్థత్వంవట్ల, [(పతి[కియార హితమూ, భావాత్మకము 
నైన నుడ్భఢ విశ్వాసం ఉన్నందువల్ల నే సంఘం, బాహ్యవాళావరణంలో 

ఏర్పడే తాత్కాలికములై న మార్పులకు చలించక, (ప్రశాంతంగా [క్రమ 

క్రమంగా తనళ త్తి ని వృద్ధిచేనుకొంటున్నది. స్వార్థ చ్భాయైనా సోకకుండా 

సంఘకార్యాన్ని తన జీవనకార్యంగా స్వయం సేవక్ చేవాపేందుకు శ్ఞాశ్ట ట్ 

మైన స్ఫూ ర్తిసోతన్ను కాదగినది ఏది? శాశ్వతము, శ క్రి మంతమూనైన 

నంఘటిత సామాజికజీవనస్థితి మాత్రమే ఆబ్లాంటిది కాగలదు. నిజానికి తాను 

కన్న కలలు కనీసం స్వల్పంగానై నా సాక్షత గ్రారించేటువంటి దై నందిన 

సంఘకార రంలో న్వయం సేవక్ ఆనందానుభూతిని, ఊ తేజాన్ని సొందుకాడు; 
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తన జీవనకార్యాన్ని నఫలం చేనుకొనేందుకుగాను తీవ్రపరిశమ చేయ 
డానికి ఊద్యు కుడవుతాడు. 

సాధ్యము, సాధనము ఒకటిగా పరిణమించడం మన సంఘకార్యం 

యొక్క విశిష్టత. సంఘటితసమాజం మన సాధ్యం; సంఘటన మన సాధనం, 

నగా వ్యక్తు కలను (ప్రతిరోజు ఒకచోటచేర్చి, వారిని సంఘటితజీవనంలో 

ఒకటిగా మలచే సాధనంద్వారా సంఘటిత స్థితిని పొందడం. భక్తుల 

విషయంలో మన దర్శనశాస్త్రం చేసే వబోరానికి ఇది సరిపోతుంది. భక్షి 
ఆనేది భక లత “సాధ్యం” గాను “సాధనంిగొనుకూడ అవుతుంది. 

“న్వయం "ఫలరూపతాి ఆంతే ఆదే. అదేవిధంగా సమాజంపట్ల 

ప్రగాఢమైన భ కి భావననుండి జనించిన మన నంఘకార రం న్వయం 

(టేరకము, న్వయంపోషకముకూడ, స్వయంపోషకము, శాజ్వుత శక్రి 

భరితమునయిన జాతీయజీవనానికి వేళ్ళవంటి మూలనూ|తాలను నంగా 

ఆవగాహన చేసుకొనడం ద్వారా, స్వీకరించిన మార్గంపై ఇట్టి నిరుషమెన 
చదు 

ఏకాగ్రతతో ఉండటంవల్ల నే మన సంఘటన " అజేయంగొను, దినదిన 

(పవర మానంగొను ఐంది. 

పృుత్యుదావారణ 

ఇందుకు పూర్తిగా వ్యతిరేకమైన ఒక ఊదాహరణ పరిశీలిద్దాం. 
అది ఈవిషయాన్ని సరిగా అవగాహనచేనుకొ నేందుకు బాగా నహాయ్పడ 

వచ్చును. తాశ్కాలిక మై న ఒక లక్ష్యాన్ని చేపట్టిన ఒక సంస్థయొక గ్రా 

ఉదాహరణ ఇది. మనదేశంలో నేడు అన్నింటికన్న "పాత రాజకీయేసక్షమైన 
“ఇండియన్ నేషనల్ కాంగైను' ఆంగ్లేయలను తరిమివేయడం తన లక్ష్యంగా 
స్వీకరించింది. ఆంగ్లేయలు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి కాం్యగైనుయొక్క 
లక్ష్యం సిద్ధించివశ్తే. & సంస్థకు దాదాొప్ప ఇరువదిఐదు నంవత ఎరొలు 

వెన్నెముకగా పనిచేసి, దాని కార్యకలాపాలపట్లి మంచి అవగాహనకలిగిన 
గాంధీమహాత్ముడు, ఆంగ్లేయలు వెళ్ళిపోయిన వేంటనే, = ఆసంస్థను రద్దుచేయ 
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మని ఈఉ ద్రేళ్యంతోనే నలహాఇచ్చారు. కాని పేరుపట్ట , స్వరూపంపట్ర మనిషి 

ఒక అనుబంధాన్ని పెంపొందించుకుంటాడని మనకు తెలుసుకదా ! అందు 

చేతనే వారి అనుచరుల్లో చాలామందికి కాంగ్రెనును రద్దుచేసే ఊద్దేశ్యం 

పనించలేదు. కాని వాళ్ళు ఆ పేరును, నంస్థను పట్టుకొని (వేలాడుతూ, తమ 

నాయకుని ఆదేశాన్నికూడా తో సి పుచ్చ డానికి వాళ్ళ చవిచూచిన 

రాజకీయాధికారంకూడా కొంతకారణం అయిఉంటుంది. 

తత్ఫలితంగా ఒకలక్ష్యం తనముందు లేకపోవడంవల్ల కాం(గగెను . 

త్వరలోనే దారితప్పి ఆంగ్రేయలతో పోరాడే రోజులలో (ప్రకటించిన 

ఆదర్శాలన్నిటినుంచి పతనమై ౦ది. సత్యం, అహింస, శీలం, దేశభక్తి 

అన్నీ మాయమై పోయాయి. ఆ పేరూ, వల్లి ౦చే ఆదర్శమూ అట్లాగేఉన్నా, 

లోవలిత త్వం మాత్రం పూర్తిగా అదృశ్యమై పోయింది. 

సత్యాన్ని (తోసిరాజని, అనత్యం గదెనెక్కింది. మన ఊ తర 
చది అటే 

సరిహద్దులమిద, 1954 నుండీకూడా చైనా దురాక్రమణ జరుపుతోందని 

తనకు తెలుసునని (ప్రభుత్వమే ఒప్పుకున్నది. కాని వా రా నిజాన్ని అణచి 
వేశారు. అది జరగలేదన్నారు. దాన్నిగురించి మాట్లాడినవారందరినీ 

నిందించారు. అంతేగాక “హిందీ,చీనీ,భాయీ భాయీ'అంటూ గొప్ప(పచారం 

చేశారు, ఇంతకు మించిన మోసం ఉంటుందా ? 

ఇంక అహింసను గురించి చెప్పాలంకే, మన నాయకులు (ప్రపంచాని 

కంతకూ శాంతి, అహింనలను |ప్రబోధి స్తారు. కాని మనదేశంలో మా(త్రం 

ఆంగ్లే యల పరిపాలనలోకంటె ఎక్కువగా ఈనాడే రాజకీయంగా తమకు 

వ్యతిరేకులని భావించిన మన దేశీయల-పై న నిర్బంధాలు, లాఠీదెబ్బలు, 

తుపాకికాల్పుల రూపంలో మరింత హింసను జరుపుతున్నారు. ఇక వాగూవ 

మైన హింనకు హద్దే ఊన్నట్టులేదు. విమర్శల్లో నంయమనం చూపండీ 
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అని దేశంలోని రాజకీయనాయకులందరికీ పండిట్ జవహర్లాల్ నెహూ 
ఒకసారి బహిర ౦గవిజ్ఞ ప్తి చేశారు. తమ రాజకీయభావాలతో ఏకీభవించని 

వారందరినీ “గడ్డార్ న _- అంటే దేశ (దోహులు _అనిమళ్ళీవిమర్శించేదివా శే. 

శీల భష్షత ఈనాడొక సామాన్యవిషయమై పోయింది. లంచగొండితనం, 

ఆశ్రితపక్షపాతం స్వేచ్భావిహారం చేస్తున్నాయి. వివిధ పరిపాలనా 
శాఖల్లోని అవినీతిని నిర్మూలించటానికి వేరొక ప్రత్యేక పరిపాలనా 
విభాగం [పొరంభింపబడింది. కాని ఆ అవినీతినిరోధకశాఖలోని అవినీతిని 

నిర్మూలించేందుకు మరొక పరిపొలనా విభాగం అవసరం; ఇట్లా ఇది 

అంతు లేకుండా సాగేట్టున్నది. కాం[గెనులో [ప్రముఖ కార కర రగా పనిచేసిన 

ఒక పరిచితవ్యకి ఒకసారి నన్ను చూడటానికి వచ్చాడు. చీకటిబిజొరు » 

దొంగవ్యాపారం, లంచగొండితనం మొదలై నవాటిని నిర్మూలించేందుకు 

ఏర్పరచిన ఆనేక పరిపాలనా విభాగాలవల్త (పభుత్యకోశానికి తీవ్రమయిన 

నష్టం కలుగుతున్నదని అతడు వాపోయాడు. ఇటువంటి దురాచారాలకు 
బాధ్యులై నవారందరినీ పవితులుగాచే సే బాధ్యతను సంఘం స్వీకరించాలని 

ఆయన సూచించాడు. “మి సలహా నాకు సమ్మతమే. కాని నే నెవరినుండి 
ఈపని [పారంభించాలో వివరి సారా" అని అడిగాను. అత్యున్నత స్థాయిలో 

నున్న వారి నరనరాల్లోకూడా "ఈ (భష్టత (ప్రవేశంచిందని ఆయనకుకూడా 
తెలుసు. కాబట్టి నే నన్నమాటలోని ఆంతర్యాన్ని ఆయనకూడ అర్థం 
చేనుకోగలిగాడు. 

కొత్తపిచ్చి 
మన నాయకులకు ఆంగ్రేయవ్యతి రేకోద్యమదినాల్లో _కేరణ ఇచ్చిన 

దేశభక్తి, స్వార్థ త్యాగం వంటి భావనలకు పట్టిన దుర్గతిని చూసే ఆ పదాలకు 
అర్జాలు పూర్తిగా ఈనాడు మారిపోయాయని మనకు తెలుస్తుంది. మన 

లా 
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మాత్ళభూమియొక,_ అఖిండత్వం వారికీ అర్హ వంతమైన భావనగా 

తోచటంలేదు. మన దేశాన్ని ముక్కచెక్కలు చేసేందుకు ద్రేశించిన 

ఉద్యమాలను (ప్రముఖనాయకులుగూడ ఆశీర్వదించి, |ప్రోత్సహి స్తున్నారు, 
“హిందీని నెత్తిన రుద్దించుకోవడం' కంటె దేశవిభజనయే మంచిదని 

శీ సి. రాజగోపాలాచారి [పకటించారు. త్యాగభావనస్థానంలో త్యాగాలను 

సొమ్ము చేసికోవాలి అనే కోరికవచ్చింది. త్యాగం చేయడంకం పి, దాన్ని 

(ప్రదర్శించాలనే మోజు ఎకు వెంది, సత కనారాయణ|[వతాన్నీ జరిపించేందుకు 

పోయిన ఒక పురోహితునికథవలె ఉంది ఈ వ్యవహారం. పూజా 

సమయంలో అతడు రహస్యంగా ఒక విలువై న నగను కాజేసి, ఇంటికిపోయి, 

పనిగట్టుకొని తిరిగివచ్చి ఒకదారంముక్కను ఆయింటివారికి తిరిగిఇచ్చివేసి, 
తన నిజాయితీకి, వారందరినుండి (ప్రశ ంసపొందినాడు. 

త్యాగం చేయకుండానే చేస్తు న్నట్లు (పదర్శించుకోవాలనే మోజు 

మన పెద్దపెద్ద ప్రణాళికలన్నిటినీ నవ్వులపాలు చేసింది. పేరు |ప్రఖ్యాతుల 

పట్ల వాంఛ సేవాభావంగా చెలామణి జొతున్న ది. హాస్యాసృదమై న ఉదంతం 

ఒకటి లోగడ జరిగింది. కొన్నిఏండ్ర క్రితం గంగానదికి వరదలు వచ్చి 

కాశీనగరంలోని కొన్ని [ప్రాంతాలు జలమయమైనవి. ఆ సమయంలో 

ఆక్కడ ఊన్న ఒక మంతివర్యుడు [ప్రమాదానికి గురియైన [1పొంతాలను 

సందర్శిద్దామనుకొన్నాడు. వరద .తాకిడి అంచువరకు ఆయన కారుమిద 

వెళ్ళాడు. అక్కడ ఆగిపోయి తన కార్యదర్శిని పిల్చి, ఛాయాచి త గ్రాహకుడు 

ఏడని (ప్రశ్నించాడు. ఆ సమయంలో ఎందుకో అటువంటి “ ముఖ్యవిషయం * 

మరచిపోవడం జరిగింది. వృత్కిచ్భాయాచిపత్ర గ్రాహకుణ్ణి తీసుకవచ్చేందుకు 

కారును వెంటనే వెనుకకుపంపారు. అతను వచ్చి “వరదభాధితులనహాయం 

నిమిత్తమై మోకాలిలోతునీళ్ళలో నిలచిఊన్న' మం తిగారిభాయాచిత్రా లు రెండు 

తీసిన తర్వాతనే వరదభాధితులకు తాము చేయగలిగినంత మేరకు నహాయం 

చేశామని సంతృప్తితో ఆయన కారులో ఉత్సాహంగా తిరిగిపోయాడు. 
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నిలకడలేని విధయతలు 

సమాజకార్యంలో అంకీతంకావాలని ఒకప్పుడు చెప్పినవారే ఈనాడు 

పేదప్రతిక్షలక్రై ప్రాకులాడుతున్నారు. ఆత్మార్పుణకు బదులు అహంకారం 
నెలకొన్నడి, వారి ఆలోచనలు, మాటలు, చేతలు - అన్నీగూడ అహంకార 

మయమై జ పోయాయి. కొన్ని ఖండ్త (కకం పండిత నెహూ నాగాకొండలను 

సందర్శించినప్పుడు, ఒక్ (ప్రత్యేక స్వతం|త్రనాగారాజ్యం కావాలంటూ క్త 

విజ్ఞాషనను బహిరంగసభలో వారికి సమర్చిద్దామని కొందరనుకున్నారు. 
కొని సానిక ఆధికారులు అందుకు అనుమతించలేదు. అందుకు నిరసనగా 
సరిగ్గా నెహ్రూ ఉపన్యసించటం [పార ంభించబోయే ముందు దాదాపు మూడు 

వేలమంది నాగాలు ఆ సభ విడిచి వెళ్ళిపోయారు. దాన్ని పండిత నెహూ 

తనకు జరిగిన వ్య క్తిగతమై న అవమానంగా భావించి, ఈదేశంలోని కై) స్తవ 
ప్రచారకులు తుచృమైన దేశ విదోహకార్యాలు జరుపుతున్నారంటూ 

చాలాచాలా మాట్లాడారు. ఆనాటివరకు వారు వాళ్ళ “మానవతాపూర్ణ 

కార్యాకలాపాల' ను ఎంతో పొగడుతూ ఉండేవారు. అంతేగాక దేశీయడై. న 
ఒక మళ[పచారకుని “కార్డినల్ "గా నియమించడం మనదేశానికి జరిగిన 

సన్మానంగాగూడ [వళశంసించేవారు. 

సంపూర్ణ సమాజంపట్ల మహోత్కృష్టము, ప్రబలమునై న నిస్వార్థ 
భ ్రీభావన కోల్పోయినందువల్ల అల్పములు, నీచములునై న న భావనలు 
హృదయాల్లో చోటు చేసుకొన్నాయి. ఒక రాజకీయపన్లునికి, బకభాషకు, ఒక 
ప్రాంకానికి ఒక కులానికి, ఒక సం, పదాయానికి ముడిపడిన అపశ్రుతులు 
మన జాతీయ జీవనాన్ని ముక్క_లుచేశాయి, తమ స్వార్ధ (ప్రయోజనాలను 
సాధించుకొనేందుకు “గొప్ప నాయకులే అటువంటి “ విఘటనాత్మకమైన 
కుతం(త్రాలకు నాయకత్వం వహించడం విషాదకరం. ద్వితీయ పంచవర్ష 
(వజాశికను సిద్దంచేయటానికి నియమింపబడిన నిపుణులనంఘంవారు తమపై 
వచ్చిన రాజకీయపు ఓ _త్తిడివల్ల తమ ఆభిపాయాలకు భిన్నంగా దాన్ని 
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ఆవిధంగా [వాయవలసివచ్చిందంటూ దానియొక్క నిజస్వరూపాన్ని 
బటబియలుచేకారు. టె 

ఒకటే కొట్టుకపోవడం 

అభివృద్ధిని నాధిస్తున్నామని పెద్దపెద్ద మాటలు చెప్పుతూ మనవారు 
ఈ విధంగా ఎక్కడకో కొట్టుకపోతున్నారు. మన మెక్కడకు పోతున్నా మో 
మనకు తెలియదు. మన జాతీయజీవనంయొక్క_ సారమిది అని చెప్పదోగినది 
ఈనా డేమైనా ఉందా ? మన జీవనపద్ధతి, మన విద్యావిధానం, మన నడవడి, 
మన వస్త్రధారణ, మన ఇండ్లు, ఊళ్లు, "నగరాలు నిర్మించుకొ నేపద్దతి.ఇటువంటి 
మన జాతీయజీవనత త్వానికి చెందిన విషయాలన్నీ దారుణంగా మారి 
పోయాయి. ఈ అంధానుకరణ మన జాతీయ ప్రతిష్టకు అవమానమనిగాని, 
మన జాతీయవ్య కి త్వాన్ని కోల్పోవటమేననిగాని, భావదాస్యంలో కొట్టుకొని 
పోవటమేననిగాని, కనీసం ఒక్త్వ క్షణమైనా ఆగి మనం ఆలోచించుకోవటంలేదు. 

దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూడవచ్చును. మన నాయకులు దేశానికొక్ష 
కొ త్తధ్వజాన్ని ఏర్చురచారుగదా ! ఎందుకట్లా చేశారు ? గమ్యంలేని 
పయనానికి, అనుకరణకు అది ఒక నిదర్శనం మాత్రమే. అయితే ఈధ్వజం 
ఏవిధంగా వర్పడింది * (ఫెంచి విప్లవం రోజుల్లో “సమానత సం” 
“సొభాత్రం' “స్వాతంత్ర్యం అనే మూడుభావనలకు “వతీకంగా మూడు 
చారలు వారు తమధ్వజంలో ఏర్పరచుకొన్నారు. ఆ భావనలచేతనే ఉ _తేజిత 
మయిన అమెరికా విప్పవంకూడ, వాటినే కొద్దిమార్చులతో స్వీకరించింది. 
మూడుచారల'పె మన స్వాతం (త్యయోధులకుకూడ ఒకవిధమైన మోజు 
కలిగింది. కాబట్టి కాం(గను దాన్ని స్వీకరించింది. ఆతరవాత వాటికి 
కొత క్రొ త్ర “వ్యాఖ్యానాలు చేసినారు. ఆ ధ్యజం వివిధ జాతులమధ్య 
సమై క్యతను సూచి స్తుందని, కాషాయవర్లం హిందువులకు, ఆకుపచ్చ 
ముస్తి ములకు, తెలుపు మిగిలినజాతులన్ని టికీ (పతీకాలని ఒక కొత్త 
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వ్యాఖ్యానం చేశారు. హిందువులుకానివాళ్ళలో ముస్తి ములు (ప్రబలులనీ, 

వారిని (ప్రత్యేకంగా పేరు పెట్టి చెప్పకపోతే మనజాతీయత పరిపూర్ణంకాదనీ, 
ఆనాటి (వ్రముఖనాయకుల మనస్సుల్లో ఉంది కాదిమై (వత్యేకంగా ముస్తి ముల 

కొకరంగును వారు సూచించడం జరిగింది. దీనిలో మతతత్వపు వాసన 
వేస్తున్నదని కొందర నేనరికి, కాషాయవర్షం త్యాగానికి, తెలుపు పవిత్రతకు, 
అకువచ్చ శాంతికి చిహ్నాలని ఏవేవో సరికొ త్రవివరణలు మళ్ళీ చేసినారు, 
కాం గైనునభల్లో ఈ వ్యాఖ్యాాాలన్నీ ఆరోజుల్లో పూ ర్తిగా చర్చించినవే. 

ఇది విశుద్ధము, (శేయోడాయకమునై న జాతీయ దృక్పథమని ఎవరు చెప్ప 
గలరు ? రాజకీయావనరాలను తీర్చుకునేందుకు ఇది రాజకీయవాది కూర్చిన 
అతుకురిబొంత మ్మాతమే. ఇది జాతీయదృష్టితో, జాతీయ పరంపరల 
పునాదిపై ఆధారపడి చేసిన నిర్ణయం కాదు. అదేధ్వజాన్ని కొద్ది 
మార్పులతో ఈనాడు మన రాజ్యధ్వజంగా స్వీకరించటం జరిగింది. 
వై భవో 'పేతమైన చరిత్రగలిగిన అతి శేష ప్రాచీనజాతిమనది. అటువంటప్పుడు 
మనకొక సొంతధ్వజం లేనేలేదా ? ఇన్ని వేలసంవత్సరాల కాలంలోనూ 

నకొక జాతీయచిహ్నం లేనేలేదా ? నిన్సందేహంగా ఉన్నది. ఐతే మన 
మనస్సులలో ఈళశూన్యత ఎందుకు ఏర్పడింది ? 

మన రాజ్యాంగం౦కూడా, పాశ్చాత్య దేశాలయొక్క వివిధ రాజ్యాంగాల 
లోని విభిన్న సూత్రాలతో గజిబిజియెన కలగూరగంపయే. మనం 
అనుకోతగినదేదీ దానిలో చీనమైనా లేదు. మన జాతియొక గ లక్ష్యాన్ని 
గురించి వివరించే ఒక గ్రా ఈతర మెనా ని రేశకనూ శ్రా ల్ ఉన్నదా 0 లేదు, 

తి సోషణవ(త్రంలోనివో, నానాజాతినమితి పోషణప(్రం 

లోనివో, అమెరికా. |బ్రిటన్ల రాజ్యాంగాలలోనివో కొన్ని అంశాలు కేవలం 

ఆతుకులబొంతవలే ఒకచోట చేర్చారు, “ది లెగసీ ఆఫ్ ది లోకమాన్య” 

ఆనే గ్రంథంలో థియోడర్ షే ఇదే అన్నాడు. “న్వరాజ్యం, ధర్మరాజ్యం 
అనేవిగాని, మానవజీవన లక్ష్యానికీ, రాజ్యంయొక్క ఊద్దేశ్యానికీ నమన్వయం 
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గాని ఈ రాజ్యాంగం భూమికలో కనిపించకపోవటం పెద్ద విచిత్రం. మరో 

మాటలో చెప్పాలంపే భారతీయ ఊపదేశాలుగాని, భారతీయ రాజనీతి 

త_త్త్వంగాని భారత రాజ్యాంగంలో ఛాయామా తంగానైనా లేవ,” 

(పతి ఎన్నికలకు ముందు, (పతిసంవత్సర ముకూడా 5 కాలదోషంపట్టిన 

విదేశీసి డదాంతాలనుండి కొ _త్త(కొత్త త నినాదాలు సృష్టించడం చూన్తూన్లే 

ఉన్నాం. మన మానాడు సమాజవాద సిద్దాంతంకోసం “సోరాడుకునా మని 

అంటున్నారు. ఒక విన్ను కాం గ్రెనుకార్యక ర రకాడ తమ కాం గను 

నాయకుడు వల్లి ంచే “*సమాజవాదంి, “సమాజవా, వాద సరళిగల సమాజం” 
(సోషలిష్టిక్ పేటక్ ఇ ఆఫ్ సొసైటీ) “ప్రజాస్వామిక నమాజవాదంి 
ఇట్లాంటి మాటలకు వంతపాడు డుతున్నాడు, ఐరోపాభావాలకు దాన్య 10 ఇందులో 

కనపడుతో ంది. ఇవన్నీ 1885 నుండే కాం [గెను నిర్ణయించుకొన్న 
విధానాలేనని చెప్పుకొ నేటంతవరకూ పోయిందీవ్యవహారం, 

మనం ఒకసారి అమెరకావె వెపు, మరొకసారి రష్యావై పు ప్ప మొగ్గు 

చూపుతున్నాం. ఈపద్దతి మనలను నె తికంగాను, మానసికంగాను నాశనం 

చేయటంకన్న మరెక(.డికి చెర్చగలదు? ఈవిధంగా మనం ఎందుకు నిలకడ 
లేకుండా కొట్టుకపోతున్నాం ? మనకాళ్ళమోద మనం నిలబడలేదు కాదే 
ఇలా కొట్టుకపోతున్నాం. కాలి[కింది ఆధారాన్ని పోగొట్టుకొన్నవాడు 
ఒక [పక్కకు కొట్టుకహోక తప్పదు. వరదకు సమూలంగా పెళ్ళగించుక 

పోయి, కొట్టుకపోతున్న చెట్టును (పతి అలా అటూ ఇటూ (తోనిపారేస్తుంది. 
మన జొతీయజీవనాన్ని సమూలంగా ెకలించివేశారు. అందుచేతనే 

గమ్యంలేకుండా కొట్టుక పోవటంకన్న దానికి వేరుమార్ల ౦ లేదు. కొట్లుక 
పోవటమనేది ఎల్ల వ్పుడూ ఉన్న తస్థాయినుండి క్రిందిస్తాయికే, చివరకు 

అగాధంలోనికి జొరిపోవడమే జరుగుతుంది. ఈనాడు మనమట్టి దురదృష్ట 
కరమైన స్థితిలో ఉన్నాము. 
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చరిత నేర్చే గుణపాఠం 

గొలివాలుకు కొట్టుకపోయే ఈ లక్షణాన్ని నిర్మూలించటానికి ఒకే 

ఒక్ష పరిష్కారమార్షమున్నది; భావాత్మకము, స్వతంత్రము అయిన భూమిక 

మనకొకటున్నదనీ, జాతీయాశయాలు, ఆకాంక్షలు, చరిత్ర, పరంపర _ ఇవే 

మనకు సుదృఢమై న ఆధారభూమి అనే స్ఫురణను మనలో, జాగృతం 

చేయడం ఒక్క టి దీనికి మార్గం. అనురాగపూర్తము, శాశ్వతమునై న 

(భాతృత్వభావనతో మన (పజలనందరినీ గాఢాలింగనం చేనుకొని, వారిలో 

జాతీయ భవితవ్యంపట్ల తమ కర్తవ్యాన్ని గుర్తింపచేసే మన సంఘంవంటి 

సంస్థమా। తమే, గాలివాలున పయనించే పద్ధతివలన జాతిలో జనించిన 

స్వార్థం, విభేదాలు, నీచమైన పరానుకరణలు అనే కుళ్ళును సమర్థంగా 

నిర్మూలించగలదు. 

కొదిట్టి మన సంఘంయొక్క ఆవశ్యకత, అది [పొారంభమెన 
మ 

నాటికంకే ఈనాడు మరింత ఎక్కువ అని చెప్పవచ్చును. నేటి 
పరిస్థితుల్లో ఉదాసీనతకు అవకాశం లేదు. దేశంలోని పరిస్థితులూ, చుట్టు 

వ్రకల పరిస్థితులూ చూ సే స్తం ఇదంతా ఎప్పుడు బద్దలవుతుందో అని 

అనిపి పోంది." “నిరంతర జాగరూకతయే స్వాతం త్రానికి రక్ష అని 

విన్నాం. ఇప్పటికై నా మనం చరిత్రనుండి ఈ పాఠాన్ని నేర్చుకొందాం. 

మహమ్మదు ఘారీయొక్క_ దురాక్రమణ పరంపరను అనేక పర్యాయాలు 

పూర్తిగా శ్రిప్పికొట్ట్సినాడు వృధ్వీరాజు; కాని ఢిల్లీ నగరద్వారాలపై 

శత్రు సైన్యాలు విరుచుకవడుతుంటే, [కొత్తసెండ్రికూతురు సంయ క్తతో 
కులుకుతూ ఉండి ఓడిపోయాడు. 
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స్వేచ్చగా, వై భవోపేతంగా మనం జీవించటానికి అడ్డుతగిలే 
(పమాదాలన్ని టినీ అరంచలవిశ్వానంతో ఎదుర్కొనగలిగినంతగా దృఢ 
మై న సంకల్చళ Er నుసంఘటిత స్థితి మన జాతికి ఉన్నవని నిజానికి 
చెప్పగలమా? ఉదాహరణకు ఈనాడు మన యవకుల కండ్రలో పురుషత్వం, 
ఆదర్శవాదాల వెలుగు చూడగలుగుతున్నామా? అది లేదు నరిగదా, 
మన యువకులు నీచ విదేశీ విలాసాల మోజులో పడి ఇం (దియసుఖాల్లో 
మునిగితేలుతూ ఉండడమే కనిపించడంబేదా ? కొాంగెనుసంస్థ నిర న్రహి౭చిన 

ఒక వ్యాయామ శిక్షణశిబిరాన్ని చేనొకసారి చూడటం “ నంభవించింది. 
యవతీయవకులు కలిసి వాటిల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ శిబిరంలో 
బాలికలకు [ప్రవేశం ఉండకపోయిన నైతే “బాగుండేదికదా అని ఆ శిదీర 
నిర్వాహకుని ఆడిగాను, అట్లాఅయితే చాలా కొద్దిమంది యువకులు 
మామే శిక్షణలో పాల్గొనేందుకు వచ్చేవారని మోమోటమిలేకుండా అతడు 
ఒప్పుకొన్నాడు. లక్నోలో యనజన సమ్మేళనమొకటి జరిగింది, అచటి 
మన మిత్రులు ఇచ్చిన [వ్రత కిశసాక్ష్యున్ని బట్టి , ఆనమావేశంలో (వబోధాత్మక 
మైన విలువలేవీ లేవనీ, అడి కేవలం దారుణమైన అవినీతికి ఆటవట్టు 
అనీ నాకనిపించింది, 

ఇంద్రియనుఖాలకు, ఆడంగిరేకులతనానికీ లోనై న యవకులుగల 
జొత్క్ జీవించగలదని ఆశించలేము. తాత్కాలికంగా అట్టిజాతి ఎంతటి 
వె వై భవో షేళకమై న లై నవ్పటికీ, త్ క్తి మంతమె మై నప్పటికీ కుళ్ళిపోయి నాశనం 
కావటానికి ఆది గట్టిగుర్తు. అమెరికా, ర మ్యాలమధ్య నేశున్నపోటీలో మన 
సంఘంయొక py అభిమానం ఎవరిపక్షాన ఉంటుందో తెలుసుకునే ఉ దేశ శ్టంతో 

ఒక ఆమెరికాదేశ పతతికావిలేఖరి నన్ను కలిశాడు. మన కాళ్ళమోద మనం 
నుస్టిర ౦గా నిలబడతామేగాని ఏ [పక్కకు లాగబడటానికీ అవకాశమాయం. 
“ఈనాటి అమెరికాను గురించి మి అభి ప్రాయమేమిబి?' అని అతడు నన్ను 
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అడిగాడు, “ఆత్మ వినాశకరమైన మార్గంలో అమెరికా త్వరితగతిని 

పయని స్తున్నది. మదు స్తులనొకసారి చూచుకొండి, మిరు ధరించిన వదులైన 

విలానవస్త్వాలు, మో జేబులోని దువ్వెనలు ఈనాటి ఒక నర్వసామాన్య 

అమెరికాదేశీయని ఆడంగితనాన్ని నిరూపిస్తున్నాయి. మొదటీ (ప్రపంచ 

యుద్ధసమయంలో మతరాజ్య సైన్యాలకు మార్షల్ పోష్ అనే గఫెంచి 

దేశీయుడు సర్వ సైన్యాధిపతి, ఆ (ఫెంచిజాతియొక్క పొరష మటువంటీది 

కాదే ఆనాడు వారు జర్యనీని చృఢసంకల్పంతో (ప్రతిఘటించారు. చివరకు 

యుద్దాన్ని 7 గెల్చుకున్నారు. జర్మనీలోని కొంత భూభాగాన్నికూడ వారు 

స్వాదీనం చేసికొన్నారు. కొని ఆ విజయానంతరం (అంచివారు 

ఇం(దియలో లతకు, సుఖాలకు దాసులై (తౌగి తందనాలాడుతూ, ఒక్మ 

మరచిపోయారు. తత్ఫలితంగా తమవద్ద ఎంతో అధికమైన సెనికళకి,, 

అభేద్యమై న “మాయినోరేఖ' ఉన్నప్పటికీ రెండవ ప్రపంచయుద్ధ కాలంలో 

జర్మనీ దాడి ఆరంభించిన వదిహేను రోజుల్లోపునే (ఫ్రాన్సు కుప్పకూలి 

పోయింది. (ప్రాన్సుదేశపు సాహసోపేతమైన మగసిరిని, ఆడంగితనం 

లోలోవల తొలచివేనినందుననే ఫ్రాన్సు అకస్మాత్తుగా పూర్తిగా కూలి 

హోయింది. యుద్ధానంతరం మార్గ ల్ పెపేన్ అనే ఒక వృద్ధ (ఫెంచిజనరల్ 

(ఫ్రాన్సు ఓడినది "రణరంగంలో కాదని, పారిస్నగరంలోన్ బాల్ రూమ్ను 
లోనని-విందులు కుడిచి, తాగి తై తక్కలాడేచోటు- పకటించినాడు. అమెరికా 

సమయం మించిపోకముందే మేల్కొని లోలోపల తమ యువకశ క్తి 

పొందుతూ ఊన్న సి శనాన్ని ఆప్పుకోగలుగుతుందని వేను హృదయపూర్వ 

కంగా వీళ్వసి స్తున్నాను' అని అతనితో చెప్పాను. 

మన దేశపరిస్థితులకు వీటికి “పెద్దతేశా లేదు. వీలున్నంత ఆడంగి 
తనాన్ని కలిగి ఉండటం ఈనాటి యవకులకొక కొ త్రమోజు. దుస్తుల్లో 

వి! లి. 

అలవాట్లలో, సాహిత్యంలో, ఇంకా మన జీవితంలోని ,వతిఆంశంలోనూ 

“అధునాతనత 3'మంపే ఆడంగితనం అని అర్థ మయింది. మననవీనసాపిత రం 

అంతటా “లె లె ౦గికత' (వధానవిషయం * అయిపోయింది. లెంగిక భావ 
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(ప్రధానమైన సాహిత్యం, జాతులయొక్క_, నాగరికతలయొక్క._ వినాశనానికి 
తప్పనిసరిగా (త్రోవలీ స్తుందనే సత్యాన్ని (ప్రవంచవ్యా పంగా వివిధ దేశాల 
చరిత్ర అనేకపర్యాయాలు బుజువుచేసింది, 

స్వాతం|త్యం వచ్చిన తర్వాత మన జాతీయజీవనంయొక_ ఆంతరిక 

స్వరూపం ఈవిధంగా ఉంది. ఇది ఒక (ప్రమాదచిహ్నం. దీన్ని మనం 

విన్మరి స్తే మనకు సర్వనాశనం తప్పదు. ఈ పరిసితులో అతి పొచీనము, అలాన్ డ్ ణా (a 

వె భవో పేతమునై న రాష్ట్రేయతయొక్ష భావాత్మకమై న పునాదిపై ఆధారపడి 
త్యాగపారుషభావాలు అనే ఊపిరి నింపుకొని స్వచృము, పరమపవి తము, 

కళ్యాణ (పదము, సుసంఘటితమునె న జీవితాన్ని మన 'వజలో నిర్మించటానికి 
లాలన టు ఛా 

అంకితమయిన  సంఘంవంటి సంస్థమా తమే మన జాతిని నంరక్షంచి 
పునరుజ్జీవింప చేయడానికి ఏకె కాధారం, నేటివరకు నెరవేరని ఈజీవనల క్షం 

ష్ష్ ఆళి అద అం వ్ ఉద ఒక్క కు, దినదిన ప్రవర్షమానమై సర్వత వ్యాపిస్తున్న రాష్ట్రియ సయం 

"సేవక సంఘకార్యానికి మూలాధారమైన (పేర ణళ పక్ర్తీగా ఉంటోంది. 
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విర్యార ంగంలో ఆధ్యావకులదే కీలకపా[త్రయని వేరుగా చెప్ప 

నక్కరలేదు. ఈ సందర్భంలో కొన్ని మౌలీకాంశాలను గుటీంచి సంక్ష 

పంగా సమాలోచన చేయటం సముచితం, 

మన మౌలిక భావన 

నవీన భావనలో “విద్య' అనే పదానికి గల సంకేజార్థం ఏమిటి? 

అన్న (ప్రశ్నతో మన ఆలోచన ప్రారంభిద్దాం. మానవునిలో అంతర్ని 

హితంగా ఉన్న శ క్రి సామర్థ్యాలను వెలికి తీయడం విద్య యొక్క పర 

మార్భం, కేవలం విషయ పరిజ్ఞానాన్ని, కాస్తకా స్తగా మెదడులో నింపడం 

విద్య కానేరదు, మానవుని మెదడు ఒక సామానుల గది కారాదు. మాన 
వునిలోని వివిధ శక్తులను (ప్రతిభనూ గుర్తించి వెలికి తీసుకురావటమే 
విద్య యొక్క మౌలిక లక్ష్యం అని సర్వత్రా భావిస్తున్నారు. అట్టి విద్య 

గణనీయమైన ఫలితాల నిల్చింది కూడా. వివిధ దేశాలలో, కళా, శాస్త్రీయ, 

విజ్ఞాన రంగాలలో ఘనమైన విజయాలను సాధించిన పురుషుల నెందరినో 

మనం చూస్తున్నాం, 



యొక్క పరమ (ప్రయోజనం. జీవితం కేవలం కొన్ని కోరికల మూట 

గాదు. మనలోనే ఒక పరమసత్యం ఇమిడి ఊ ఉన్నదని మనమంటాం. అబి 

వరమ సత్యాన్ని సాక్షాత్కంరించుకొని సాకారం చేయటమే మన విద్యా 
విధానం యొక్క మౌలిక లక్ష్యం. అట్లా చేయటానికి, తగిన విదివిధానా 

లను గురించిన వివరణలతో కూడిన ఉపదేశాలను మన మహామునులూ , 

శవపస్వులూ మన కందించారు. వాటిని అమలు చేయటంలో ఆరా ధ్యావకునికి 

ఒక్ ముఖ్యపాత్ర వుంది. 

అక్షయ నిధులను వెలికి తీయండి 

అతడు ముందుగా విద్యార్థులలో, యమనియమాలసబడే. పది 
సూతాలనూ అలవరచాలి. అహింన, సత్యం, అస్తేయం, (దిహ్మచర్యం, 

అపరి|గహం అనేవై దూ యమాలు. శౌచం, సంతోషం, తపస్సు, 

స్వాధ్యాయం, ఈశ సర [వణిధానం.... ఈ అయిదున్నూ నియమాలు. 

నిజానికి బై బిలులో చెవ్పబిడిన వది ఆదెశాలూ-... ఈ ఐదు యమాలు, 
ఐదు నియమాల కన్న భిన్నాలు గావు. ఒక పాఠశాలలోని కొద్దిమంది 

విద్యార్దుల నా యమనియమాలలోని స్ఫూరి రి నలవరుచుకోగలిగితే, తద్వారా 
కాల (క్రమంలో ఇతరులు గూడా వారిని అనుసరింషిగల సముచితమైన 

వాతావరణాన్ని వారు వ్యాపింపచేయగలరు. 

యువకులకు రుచించే పద్దతిలో ఈ న్యూత్రాలను చెప్పవలసిన అవ 
సరం ఊంది. నేను మాధ్యమిక పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడు, మాకొక అధ్యాప 
కులుండేవారు. మామూలు పాఠాలేగాక, ఆయన మన పొచీన పురాణాల 
నుంచి అనేక కథలు, ఎంతో మనోహరంగానూ, నుబోధకంగానూ మాకు 
చెబుతూ ఊండేవారు. మా తల్లిగారి నుండి కూడా నేనెంతో నేర్చుకున్నాను. 



రఫ్ 4 . వొంచజన్యం 

మా అమ్మగారు “విద్యావంతురాలు” కాదు. ధార్మిక సాహిత్యంలోని 

రామాయణ, భారతాలవంటివి నేను ఆమెకు చదివి వినిపిసూండేవాడిని. అట్లా 
చేయడంవల్ల నేను ఎంత [ప్రయోజనం పొండానో! ల 

అటువంటి కథలే, శతాబ్దాల తరబడి, ఒక సమాజంగా మన 
యొక్క సంప్రదాయాన్నీ, తీరుతెన్నుల్నీ నిర్మించుకుంటూ వస్తున్నాయి. 

వాటి నుంచి నేర్చు.ేవలసింది చాలా వుంది. ఉదాహరణగా చెప్పాలంపే, 

జాబాలి కథ వుంది ఏ పరిస్థితుల్లోనెనా సరే సత్యం చెప్పటానికే కట్ట 
బడిన బాలుడతడు. తనను విద్యార్థిగా చేర్చుకోమని కోరుతూ అతడు ఒక 
సారి ఒక గురువు దగ్గరకు వెళ్ళినపుడు, ఆ గురువు మోదేగ్యోత్రమని అడి 
గాడు. ఆ బాలుడు ఇంటికి పోయి తన తల్లి జాబాల నడిగాడు. “చూడు 

బాబూ! ఒక యజమాని ఇంట్లో దాసీగా ఉన్నప్పుడు నీవు నా కడుపున 

ఐడ్డావు. నీ తండ్రి ఎవరో గు _ర్తించలేను. ఈ విషయమే మో గురువుగారికి 

చెప్పుమని ఆమె అన్నది, బాలుడు తిరిగి వెళ్ళి తన తల్లి చెప్పిన సమా 

ధానాన్ని అక్షరశః గురువుగారివద్ద వల్లించాడు. గురువు అది విని “విద్య 

నేర్చుకునేందుకు నీ వంటివాడే తగినవాడు. సత్యాన్ని చెప్పటాని కవనర 

మైన ధైర్యం, సౌశీల్యం సీల్రో ఊన్నాయి” అన్నాడు. అప్పటినుంచీ ఆ 

బాలుడు సత్యకామ జాబాలిగా (ప్రసిద్ది పొందాడు 

వికృత ధోరణులను విడనాడండి 

కానీ ఈనాడు మనలో చాలామంది అట్టి పూర్వుగాధా సంపదలను 

మరచిపోయే ఉంటారు. జీవితంలోని అన్ని ర ంగాల్లోనూ, (శేష్టమైన, 

ప్రాచీన చరిత్ర మనకున్నదని కూడా మన యువజనుల్లో చాలామంది 
ఎరుగరు. విద్యలో ఇటువంటి సవ్యమూ, శుభవ్రదమూనై న విషయం 
లేనప్పుడు మన విద్యార్థులు అనభ్యమై గ, చౌకబారు పత్రికలను చదువు 
తున్నారంపే- వింత కాదు. బోధనాంశాలను వారు చదువుకునే పద్ధతిలో 
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గూడ, శ్రద్ధా, పరిశ్రమ, సత్యాన్వేషణ, మానసిక సంసిద్ధత కరవై 

హోయాయి. పాఠ్య [(గంథాలనూ, 'పొమాణికులె న రచయితలు (వాసినట్టి 
న్ జ 

(గంధాలనూ సంప్రదించే అలవాటుకు స్వ చెప్పారు. “సంక ప 

వివరణలు” “(పళ్నో తరాలు” అనేవి ఈనాటి మోజులు. పరీక్షల్లో 

ఉత్తీర్తతకు “3 ప్రెవేట్ ట్యూషన్లు" మరొక సులభమైన మార్గంగా వి ద్యాద్ధల 

కనపేహేంది.. కన విద్యార్థులు ఇతరుల వద్ద “వేట్” పెటించుకోవలసిన 
హా శ్ 

అవనర మేర్చడితే, అది తన సామర్థ్యానికీ, కర్తవ్యనిష్టకూ గూడ అవ 

మానమని అధ్యాపకుడు భావించాలి. విద్యార్థి మనస్సు మోద అడ్డదారుల 

(ప్రభావం వల్లనే అతనిలోని చొరవ చచ్చిపోతుంది. అవగాహాన చేసుకునే నే 

అభిరుచీ, సామర్థ్యం కూడా నశించిపోతాయి. అట్టి అడ్డు తో వలను ఉపొ 

ధ్యాయులు గూడా (పోత్సహిస్తున్నట్లు తరచు కనబడుతుంది కూడా, 

కొందరు అధ్యాపకులు “ప్రై వేటు” చదువుకై తమ వద్దకే రావలసిందిగా 

తమ విద్యార్ధలను ఒ త్రిడి చే స్తున్నారు. విద్యార్థులయొక్క నై తికస్థాయిని 

ఇది ఎంతో దెబ్బ తీ స్తుంది. ఒకరు తన విధిని నిజాయితీతో చేయవలసిన 

అవసరం లేదనీ, సంపాదనకు ఇతర వ్యక్రమార్లాలు వెళుక్కోవచ్చునని, 

వారి మననులలో ఒక ముద్ర పడిపోతుంది. ఈ విధంగా నె తిక వతనమే, 

ఇతర ఆడ్డుదారులేవీ కుదరకపోతే తాము పరీక్షలో ఊఉ _క్రీర్ణత సాధించే 

టందుకు విద్యార్దులు అవినీతికి పాల్పడేట్లు చేస్తుంది. 

అనలెన సిసలయిన హిందువులుగా జీవించండి 

ఇట్టి వికృత ధోరణులన్నింటినీ మొగ్గలోనే తుంచివేయాలి. 

ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయి నుండీ కూడ మెదడుకూ, హృదయానికీ, 

చెందిన గొప్ప గుణాలను యవకుల మనస్సులలో నాటాలి. మన ఉదాత్త 

జాలీయ జీవనతత్వాన్నీ, శ కిమంతములై న మన జాతీయ నాయకులనూ, 

నంఘటనలనూ, |ప్రతిబింబించేటువంటి అనంతమై న మన ప్రాచీన, నవీన 
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సాహిళ్య సంవదను వాడుకోవటం ద్వారా మాతమే ఇడి సాధ్యమొతుండి- 

ముఖ్యంగా మహామునుల, బుషుల వంశపరంప రలో జన్మించినందుకు 

గర్వవడేట్లుగా మన యువకులను మసం తీర్చుకోవాలి. బుషి వార 

సత్యానికి చెందినవారుగా జీవిండాలంటే, మనం తద్చనిసరిగా హిందువులుగా 
ర్ట 
Fa! జీవించాలి. హిందువులుగారే కసించాలి. అంతేగాక 

మనం మనంగా జీవించాలి 

ఒకప్పుడు (ఫెంచి హొరుడోకడు నా దద్దకు వచ్చాడు. ఆతనిని 

భోజనానికి ఆహాంగించటం జరిగింది. మనందరిలాగానే, నే నేల షెనే కరార్చునీ 

చేత్తో భోంజేస్తూ అతడు సంతోషించాడు. చెంచాలూ, కత్తులూ, బల్లలూ 

ఏమా చేవ. అట్లా కీంటుంటే మరింత రుచికరంగా వుందంటూ, “మేం 

మ్ వడ్డకు వచ్చినప్పుడు మో పద్ధతులనూ, మి ఆచార వ్యవహారాలలోని 

(వ్రత్యేక లక్షణాలనూ తప్పక శెలునుకోవాలి; అనుభవించాలి. లేకుంపే 
ఆంత దూరం నుంచి ఈ విడేశానికి రావటంలోని వేడుకేమిటీ?”” అని గూడా 

అన్నాడు. 

ఒకప్పుడు అఖిల భారతీయ వి విద్యార్థి పరిషత్ , శేఫా [పాంళంనుంచి 

విద్యార్దులను తెచ్చి, we పృజేలోనూ, మహారాష్ట్రలోని మరికొన్ని ఇతర 

* 



నళ్ళాకు నీణ్స బోయండ కిర్? 

న న తలో న ల ఇ V4 నళ. p ' " వారు మన సంస్కృతిని అలవరుచకొని, మన మాకృభూమితో, మన 
ప్రజలలోనూ హృదయపూర్వక మెన భావనా బంధాలను పెంపొందించుకునే నాల 

లాగా వారిని ఇక్కడి కుటుందాలతో ఉంచాలి అని పరిషత్ వథకంరూపొం 
దించింది. ఈ పథక నిర్వాహకులు నా భద్దకు వచి ॥ 

“ధి నుకరణకు లోనె న ఇళుళో ఊంచవలడని నేను నలపః బకొక్రి ద 

షీ జ an a గాన | os 
నజీదంగా ఉనా యో ఎక్క్లడె కేవ రు మస నా ంన్క్ట్బ్బారిక మర్యాదలను 

Ca 
* 

w శ క 

అలవరుచుకో గలరో, అటి ఇళ్ళర మాత జారు నివళించాలి, అటు 

సపీంచి ఉన్న మన సువిశాల సమాజం ఒరే జాతిగా అమరమె తన 
టం 

త్వాన్ని నిలుప్తకోగలిగింది. 

ధ్ర భూతలంపైన హైందవజాతి అతి [పాచీనం, సంస్కృతీ 
నభ్యతల్లో సంస్కారాల్లో సాటిలేనిది కూడా” అని ఎప్పుడో 1872లోనే 
“ఎడింబరో రివ్యూ" (వాసింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ అటువంటి 
(ప్రాచీనమూ, మహోన్నతమూనై న జాతి సంతానమే, విదేశీ (వచారాని 
కెరయె తమ ప్రాచీన చరిత్రనూ, సంవదాయాన్నీ మరచిపోయారు. 
వేష తెగి తన గతం నుంచి, న్ఫూ ర్తిని పొందలేని సమాజం ఊహాలలో 
ననా ఉజ్వలమైన భవిష్య త్తను నిర్మించుకోజాలదు. 

ముఖ్య పుతిబంధకం 

ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు నేనొకసారి (శీ ఎం. సి. చాగ్జాను కలవటం 
తటస్థించింది. కేంద్రంలో అప్పుడాయన విద్యామం, త్రిగా ఉన్నారు. రష్యా 
సందర్శించి అప్పుడే తిరిగి వచ్చారాయన. అక గాడి విద్యార్దులు ఎంత 



శ్రద్ధగా చదువుకుంటున్నారో, జీవితంలోని అన్ని రంగాల్లోనూ, తమ 
బాన్నత్యాన్ని స్థాపించుకోవాలనే, ఎంతటి మహత్వాకాంక్షతో వున్నారో! 

అని, తన మనన్సుకు హత్తుకొనిన విషయాన్ని ఆయన చెప్పారు. అటు 
“పెన ఆయన, “మరి మన 5 యువకుల్లో లోవమెక్కడున్నదో నా కర్ణం 
కావటం లేదు. మన విద్యార్థులు, సమ్మెలకూ, క్రమశిక్షణారాహిత్యానికీ, 

అవ్యవస్థకూ, ఎందుకు లోనౌతున్నారో తెలియటం లేదు. అయితే మి 
నంఘంళతోని యువకులు క్రమశిక్షణతో, నిష్ణావంతులుగా ఉంటున్నారు. 

కాబట్టి మన యువజన నమన్యకు మీరొక పరిష్కారమార్గ మేదై నా 
సూచించగలరా?” అని నన్నడిగారు. 

“బాగున్నది. మన విద్యార్థుల ముందు మీరేదైనా మహోన్నత 

లవ్యిన్ని పెట్టారా? అని అడిగాను. “లేదు. తప్పును ఒప్పుకోవాలి 

గదా!” అని జవాబు చెప్పారాయన. అప్పుడు నేను “ఒక ఉదాత్తమైన 

లక్ష్యం తమని ఊ త్రేజపరచనప్పుడు జీవితంలోని ఊన్నత విలువల కోనం, 

క్రమశిక్షణా ఏకాగతా నిష్టలను మన విద్యార్దులు అలవరుచుకోవాలని 

ఏలా మనం ఆశించగలం? అట్టి మహోన్నత లక్ష్యమే వారు తమ మహో 

ద్వేగాలను అదుపు చేసుకొని, పొంగులు వారే శ్కుత్సాహాలను, నిర్మా 

జాత్మకంగా, జాతీయ పునర్నిర్మాణంలో పాలు పంచుకొనేట్లు చేయగలుగు 

తుంది. జాతీయతాదర్శవాదాన్ని అలవరచడం అనేది పాఠశాలల్లోనూ, 

కళాశాలల్లోనూ సరై న చరిత్రను (ప్రబోధించటంతో [ప్రారంభం కావాలి. 

వారు మహోజ్వల వారసత్వం గల దేశంలో జన్మించారనీ, వారిపూర్వాజులు 

భౌతికంగానూ, ఆధ్యాత్మికంగానూ కూడా మహోన్నత [ప్రమాణాలను 

సాధించారనీ, మన బాలురకు బోధించాలి. అప్పుడు మాతమే వాడ 

కూడా ఆ స్థాయినిగానీ, అంతకన్న మరింత ఉన్న తస్థాయినిగానీ చేరు 

కునేందుకు (శ్రమించాలనే స్ఫూ రిని పొందగలుగుతారు. 
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“కున పాఠశాలలో దీనికి పూ రగా విరుద్ధమైన దానిని మనం 

బోధిసూంటాం. మన చరిత్రలోని మహోజ్వలమైన కాలం అంధకార 
లాట 

అల్లో 

యుగంగా చెప్పుతూ ఉస్నాం. బానిసకాలాలు గొప్పగా వరిసున్నా:-* 

అ 

ళ్ చురా[కమణకారుల దుస్స్పాహనాలు పొగడుఠాం. అంతేగాని మన 

స్వాతం త్యవీరుల కర్తృత్వం ఎంత స్ఫూర్తిపదమైనడైనా పొగ డ్రకు 

నోచుకోదు. మన చరిత్రలో అధికభాగం, మొగలాయి కాలం [కింద, తడ 

నంతరం, (బిటిష్ కాలం [కింద చెప్పుతున్నాం. ఇలాగే కనుక, మనం 

మన గతంలో, ఘనమైనదేదీ లేదనీ మనదెల్లప్పుడూ, పరాజితమైన 

జాతేననీ, మొగలులు వచ్చింతర్వ్యాతనూ, ఆపెన ఆంగేయులు రాకపిదప 
ల రా 

మాత్రమే, ఈ జాతి |పగతిపె దృష్షిని వ్రసరించిందనీ, క్షు పంగా చెప్పా 
ర రు (అ ర అవ 

లంపే- గర్వించదగిన గతము మనకు లేదనీ, అనుకరింపదగిన పూర్వులు 

మనకు లేరనీ, వారికి బోధించింతర్వాత అట్టి విద్యార్ధుల నుండి చెప్పుకో 

దగిన విలువలేమై నా మనం ఆశించగలమా?” 

“ఒక వేళ గతంలోని హేందువుల యొక్క విజయ సాధనలను 

పొగడుతూ, విదేశీయులకు, _ (గీకులై నా, ముస్తిములై నా, ఆంగ్లేయలై నా- 

వ్యతిరేకంగా, వారు చూపిన పౌరుషాన్నీ, ఆత్మ సమర్పజోళ్చాహాన్నీ 

గురించి మాట్లాడితే నిన్ను తక్షణమే మతదురహంకారివిగా ముద వేసారు. 

ఇందులోనే ఈ సమస్య కొచ్చిన అసలు చిక్కు” అన్నాను. శీ చాగా ఒక 
రా 

నిముషంసేపు మౌనంగా వుండి, ఆ పెన అదంతా నిజమేనని ఒప్పు 

కున్నారు. 

తార తమ్యం 

మనని మనం కించపరచుకుంటూ, మన మూర్భత్వాన్ని [పకటించు 

కునేటువంటి ఇటి విద్య వలన వచ్చిన లాభమేమిటి? కొన్ని ఏళ్ళ (క్రిందట... 
రు 
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డాక్టర్ చతుర్వేది అనే ఆయన జర్మనీ వెళ్ళాడు. అక్కడున్న భారత. 

జర్మనీ మి|తమండలి ఆయనకు ఆహ్వానం పంపింది. ఆయన ఐరోపా 

వానిలా దును లు ధరించి, విమానా[శ యంటో దిగ్గానే అచటి (ప్రజలు 

దిగ్భాంతి చెందారు. అయితే చలివల్లనే అట్టి దుస్తులు ధరించాడని (భమ 

పడి వారు సరిపెట్టుకున్నారు. ఆతడు “చతుర్వేది” కాబట్టి నాలుగు వేదాల 

తోనూ నిష్టాతుడని భావిస్తూ, నాలుగు వేదాల పేరున, 'నాలుగు స్వాగత 

ద్వారాలతో అలంకరింపబడి వీధుల గుండా ఆతన్ని తీనుకువెళ్ళొరు. ఆ 

సంస్థ యొక్క. కార్యదర్శియైన ఒక యువతి, స్వచ్చమైన సంస్కృతంలో 

అతనికి స్వాగత వచనాలు వలికింది. ఆనాడు ఇంకొక [ప్రసంగం కూడా 

జరిగింది. అది కూడా సంస్కృతంలోనే కొనసాగింది. దానికి సమాధానంగా 

“పండితుడై ని ఆ డాక్ట రుగారు, స్వాగతోపన్యాసంలోని అంశంతో ఎమో 

సంబంధంలేని మర్ క విషయం మాద ఆంగ్లంలో (వసంగించారు. వేదాల 

మాట అటుంచి, కనీసం ఒక సంసన),తం మాటెనా తెలియకపోవటమే రాల Aad 

అందుక్కారణం. గుల్లు కాసా రటయింది. అటుపెస, ముండుగౌ 
(a) mol (he) pa 

ఏర్పాటు చేయబడిన కార్యక్రమాలన్నీ రదుచేయబడాయి. “విద్వాంసుడె ని 
ol చి oN ba ర 

ఆ డాక్టరును గప్చిప్గా తిరుగు విమానంలోనే తిరిగి వెళ్ళిపొమ్మని వారు 

కోరారు. 

మన మహాపురుషుల వవ _ర్లనతో ఈ ఉదాహరణను పోల్చి 

చూద్దాం. స్వామీ రామతీర్థ = అమెరికా తీరాన్ని చేరగానే ఒక సంథఘటన 

జరిగింది. తోటి ప్రయాణీకులందరూ వారి వారి సామాన్లు తీసుకొని వెళ్ళి 

పోవాలనే హడావుడిలో ఉన్నారు. కాషాయవన్రం కట్టిన ఆ సన్యాసి 

(రామతీర్థ) మాతం నిశ్చలంగా, [ప్రశాంతంగా కూర్చుని చుట్టూ వున్న 

(ప్రకృతి దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఆనంది స్తున్నాడు. నౌకాశయంలో ఊంటూ 
స్పండే అమెరికా దేశానికి చెందిన ఒక పౌరుడు, అతజ్హి పలకరించి, 

ఆయన ఎక్కడకు వెళ్ళాలనీ, ఆయన సామాను ఎక్కుడున్నదనీ, పరిచయ 

దాన చెకినికక = 

మయా సాహాను! 



చూచి, “అయితే, ఈ విదేశంలో నీవెలా నెటుకురాగలవు? ఒక సే హితుడు 
గొని, కనీనం ఒక పరిచయ స్తుడుగానీ నీ కిక్కడ లేరా?” అని అడిగాడు. 
ఆది విని రామతీర్థ చిరునవ్వుతో తన చేతులను ఆప్యాయంగా ఆ అమెరికా 
దేశీయని భుజాలమైన వేసి “ఒకరున్నారనుకోండి,.. వాప మోరే” 
అన్నాడు. అది వినినంతనే అమెరికా పౌొదని హృదయం ఎంతో 
డవించిపోయింది. వాన వానికి అతడే ఆయసకు నిజమెన “సే హితుడె , న్నీ అ 

మలాల ఐం (om 

నహృదయతతో ఆయన్ను అభినందించేవాడై , ఆ తర్వాత అమెరికాలో 
సాఃమిజీ పరంటనకు అద్భుతమెన ఏర్పాట్లను చేసాడు. అ ప డు జ 

పునాదిని మజువరాదు 

ష్ యు చ 

కొబకె (|పాథమిక పాఠశాల దళ నుంచే, నవామెన వాశావరణాని? మనం మ ws 
వ క్. 

నిర్మించుకోవాలి. ఒకసారి నేను నానిక్తోని ఒక పాఠశాలకు వెళ్ళాను. 

భవనంలోని నడవ కిరువక్కలా వున్న గోడలపె వందలకొలది చి'జ ముం స 
ఇజ్ + 

/ ॥ పటాలు లాడుతున్నాయి. అయితే, ఆవన్నీ వాడా యూర 

ర దేశాలకూ సంబంధించిన యుద్దద్యశ ములు, తదితరములు 

మాత్రమే. ఒక్కయమైనా మన చరిత్రలోనీ, మన ఇతిహాసాలలోనీ, విశేషా యు 

లను నూచించటం లేదు. ఇట్లి చితవటాలు, మన యువతరంలో నరె న లు ద 
భావస్ఫూ రిని ఏలా కలిగించగలవు? హలిఘాట్, పాొనివట్వంటి యుద్ద షా 

0 

దృశ్యాల నెందుకు పెట్టకూడదని నేను (పధానోపాధ్యాయుని [పశ్నించాను. రు 

అది విని తన దేశపు సరిహదులకే, తన దృషిని పరిమితం చేసుకునే ఇ చా 
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సంకుచిత భావం వ్య క్రిలో ఉండరాదని ఆయన బదులు చెప్పాడు. అటు 

వంటి వికృతమెన అంతర్హాతీయ తత్వం, అటువంటి [శీ రంగనీతులు మన 
చు జ 

యువకులపై దుష్టభావాలను మామే కలిగిస్తాయి. 

జాతీయత గురించి సుధృఢమై స పునాది లేకుండా మూనవత్వం, 
అంతర్జాతీయతత్వం, వంటివి మాట్లాడటం రెంటిలోనూ వై ఫల్యాన్నే కలి 
గి స్తుంది, మన జాతీయతత్వం, 'వారసత్వాలలో సర్వమానవాళి యొక్క 

అత్యు త్రమ నసంక్షేమభావన ఎల్లప్పుడూ ఇమిడే వుంది. కాబట్టి మన 

జొతీయభావాన్ని, ఎంతటి తీవ్రస్థాయిలో బోధించినప్పటికీ, అవి మనపిల్లల 
మనసులను మానవ సంక్షేమ మహత్వ (ప్రమాణాల నుండి ఎన్నడూ పెడ 

[తోవ పట్టించదు. పైగా ఇట్టి మానవతా మూల్యాలను అది బలపరుస్తుంది 

కూడా. 

పసిమననులను తీర్చిదిద్దే శిల్చులై న అధ్యాప పకులు, ఉపయోగ 

(పదములుగా తమ మనస్సులలో ఉంచుకోదగిన సాధారణ నూచనలలో 

ఇవి కొన్ని మాత్రమే, 



ఊం సమస్య లన్నింటికి 

పరిషా గారం ఒక్క టే 

నున హిందూ సమాజాన్ని, నువ్వ శ్రవస్థితం, నుసంఘటితం చేయా 

లగే ఏకైక లక్ష్యంతోనే రా, స్వ, సంఘ కార్యం |పారంభమయింది. 
వౌ స్తవానికి అదొక కష్టతరమై న కార్యమే. ఈ లక్షా? గిన్ని చేరుకొనే 

తోవలో మనం ఎదురొ_నవలసిన అవరోధాలూ, సమస్యలూ ఏమిటని 
ముందుగా పరిశీలించుకోవాలి. 

బిడియమెందుకు 

ముందుగా, మన హిందూ సోదరుల్లోని చాలామంది... వారిలో 
చదువుకున్న వారితో సహా_ తమని తాము హిందువులుగా పిలుచుకు నేందుకు 
సగ్గువడటం మనకు కానవ స్తుంది. తమని తాము హిందువులుగా చెప్పుకో 
నక్క_ర్రేదంటూ, వినసొంపుగా ఉండే వాదనలు చేసి సమర్ధించుకుంటూ 
ఉంటారు. ఇలాగే స్వామి వివేకానందను ఉదాహరిసూ, సమాజ 

వాదాన్నీ, లౌకికవాదాన్నీ తీసుకురావటం కోసమే ఆయన విశ్వమతాన్ని 
గురించి చెప్పాడని ఒక 'పెద్ధమనిషి అనడం నాకు గు రు. కానీ యదా 
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రంగా చూ సే, హిందువులుగా సగర్వంగా తలె చుక నిలబడండని చెపిన 
(అ అజ 

న 3 అ ag జ్. 

వాకాలు ఆయన ర రచనల్లో ఎ ఎన్నో కనబడతాయి. “నేను హిందువుడను 
ఖే 

జ 
ty 

జో a Rea అ ల 
ఆని బలుగో త్రి వకటించమని ఆయన మన కం Craver నిచ్చాడు, నాతస్త 

ధు! 

ww జట య గో క ఇ ne me He" Wy 
ధర (“A హాందురాషి ఇం యొక్క సారభూతమని మహాయాగె అర విందులు 

ఆల యు 
చెపారు pm ల్లో ఇ ఆ స. Wa భు ప జ మగా వ్ pn కోవడానికి Pcs! ఆమ * 

ప 3 బడ్డి బు చుచటిసు బూంది యుగో అలంక అుడౌణుం వ్ ఈ స్రీ 

i ట్ ఇ తళ అక మనసితి ఇది వహదల, మేధావుల వాక్కులకు వ్యరిరెకమని మనం 
వ భు Ca 

గు రించగలం. 
war. 

భగ్నమైన అభూతకల్చ్పన 

అ! మన హిందు సమాజం అనేక చీలిళలూ వాలికలె పోయి వుండటం [ 
మనకు కనిపించే రెండో విషయం. కులాలు, సంవదాయాలు, విశ్శాసాలు, 

భాషలుగా లెక్కకు మించి విడివడిపోయి వున్న నేటిసతి పూరిగా 
థి అత 

విచ్చిన్నమైన ఒక విషాదకర దృశ్యంగా ఉన్నది. 

ఇరవై ఏళ్ళ [కితం భాష అనేది సమై క్యపరచ చగల ఒక మహో 

సాధనంగా ఊండేది. కానీ ఇప్పుడది కల్ల అని తేలిపోయింది. ఒకే 

భాషకు చెందిన |వజలు విడివడిపోయి, తమకో రాష్ట్రము (51218) అనే 

(పత్యేక రాజకీయ విభాగం ఏర్పరుచుకోవాలని కోరుకుంటున్నా రు. మరాశీ 

భాష మాట్లాడేవారిలో ఇప్పటికీ ఈ ధోరణ్ ఉంటూ వున్నది. ఆం 
ప్రాంతంలో పతే క తెలంగాణా ME పెల్లుబికిన (ప సుతపు (ఆనాటి) 

అంధ వదేశ్ ఏర్పడిన నాటి నుంచీ కూడ, తీర ప్రాంతపు ఆంధ 

(వజలు, ఆన్ని ఉద్యోగాలనూ, ఆర్థిక అదకాశాలన్నింటినీ గూడ, తమ 

గు త్రాధిపత్యంలో ఉంచుకుంటున్నా రన్ “ఆ గడ్డమిద పుట్టిన బిడ్డలు" 



నయన్యుదింల్నిండిేనీ చబభిదాా లం జిత శీ) 
365 

జే లిరన్నరింవబడుతున్నారనే, ఒక నింద తెలంగాణా వాంతంలో 
Can Pn శ 

ఐలవడసాగింది. “గడ్డను పుట్టిన బిడ్డలు" అన్న వదజాలం ఏ అర్జాన్ని 

నూవిన్తుందో ఇపుడు ఆలోచిద్దాం. మన ప్రజలు, తమను యోవద్దేశానికీ 
see 

డె 

భూభాగానికి మాత మే చెందిన 
i 

23లుగా కావించుకోవడం ఆరంభిందారనేడే దీని అరం. ఇది ఇలాగే కొన : ధి అజ్ 

సానినే వతి జిలా కూడా, అచటి (వపజల ,పలేంక విదేయతకు కేంద జీ టీ జా bh శీ (a i 

మవుతుంది. (వసుతం (ఆనాడు) తెలుగు భాష మాటాడే ప్రజలు, ఇప్పు 
జ 

తుని ఆం పడేశాన్ని రెండో, బహుశః మూడో భాగాలుగా విడగొట్టు 

బునేందుకె , కేందంతో ఒక విధమెన యుడ్లాన్ని నడుపుతున్నారు. భావ 
యం ధ 

ఒకటె నంతమా[తాన మనుషులంతా కలిసి వుంటారనే మాట అసత్యమని 

ఒకే పరిష్కార మార్గం. 

రాజ్యాంగాన్ని తగురీతిగా సవరించుకొని ఏకాత్మక స్వరూపమైన 

(ప్రభుత్వాన్ని (పకటించేందుకు తగిన ధైర్యం పుంజుకోవటమొక గ్రే దీనికి 

పరిష్కార మారం, ఈ దేశమంతా ఒక్కటే. ఇచ్చటి [ప్రజలందరూ 
"ఓ. 

ఒక. సే. అందుచేత ఒకే ఒక (వభుత్వాన్ని, ఒకే చట్ట నిర్మా జాధికార 

వ్యవస్థను మనం కలిగి వుండాలి. పరిపాలనా సౌలభ్యం దృష్ట్యా దేశమంతా 

వివిధ విభాగాలుగా వ్యవస్థీకరించబడవచ్చు. ఆ విభాగాలు ఎన్ని ఉండా 

అన్నది పెద వటింపు కాదు. 
ద దబ 

కార్యనిర్వహణాధికారాన్ని తగురీతిగా వంచి పెట్టవచ్చు. కానీ చట్ట 

నిర్మాణాధికారం మాతం ఒకే ఉండాలి. ప్రజాస్వామిక నియమాలను 

సమాధానవరిచే నిమిత్తమై అనేక పాంతాలూ, [పొంతీయ శాననసనభలూ 

తవ్పనినరియని కొందరు చెపుతుంటారు. (పజాస్వామ్యానికీ, అనేక శాసన 



త ట్ 

శ్రీర్రికి 
RT య 

A a ఇ ఇ” శ జ్యా ల we 

సభలు కలిగి వుండడానికీ సంబంధం ఏమిటో నా కరం కావటంచేల, 
ws 

| టో జో ఇట్ ఉల చా నూ we i మ " oy 

జేశానికంత టికీ ఓ'దే కేంద యేన డాజాణి టాం Wan జ క 

లన్నిటినీ సంత్మ పివరచగలగాలి. 
అనో 

గుడిలో మె 
ia 

ఖ్ కీ ఇల్లే అల్ల అల్లో ఇ CS స్య" my ణు బ్ బ్ లీ ka 

Mr ఎమై నౌ జ బుం వభుత్వాధినేతలకు న్య న. భం రీనా 

ళ్సు అజ న్స్ wf ళీ ఇ రాజ్యాన్ని ఏర్ప రే డె రూం డాలటంరేదనిపి నుంది. ఈనాటి గొమాభా" 
(హూ లా క. 

అస్త న ఆ యయ ఈ న్ ఖ్. ... 

న్వరూవమే కొనసాగాతో + ty అవసర మె uy కాని డికి లీ సిదొంకొలు, 
pan. ద అ క ల చ 

రూపొందించుకుని, వాటికి అందరూ కట్టుబడి ఉండాలి, 

కేవలం భాష ఒక్కకే నిరాయక సూత్రం కాకుండా, మౌలికమైన 

నిర్దాయకాంశాల్లో భాష కూడా ఒకటిగా వండ 

మనం అంగీక రించవచ్చు. ఒక్కొక్క దానిలోనూ ఒకటి కంపే అకిక 

భాషలు గల రాష్ట్రంగాగాన్, రేదా ఒవే భాషకు ఒకటి కంపే ఎకువ 

రాషాలనుగానీ కేవలం జాతీయ ప్రయోజనాలను దృషిలో పెటుకొని 
భి న్. wa 

మాత్రమే ఏర్పాటు చేయవద్చు. చిన్న విభాగాలు (ప్రమాడకరాలని 

ఎల్లవ్వుడూ భావించ వీలులేదు. 
జూ 

ఈ (ప్రమాదం మళ్ళీ జరుగరాదు 

యెడార్భంగా ఆకోడి సే, ఖచ్చితంగా 

టీ ఒకి నాటీ అసాాం (వ వా పహాంతంలో ను స En rad 
వ . అక్ నా రానొఇలు లఅణరింగొ 
ia నా 

నాన 
న. 

స్కి ) 
అరౌటు చేయబడ్డాయి. ఈశాన్య 7 సరిహద్దు రాషఇం 

వ 
a 

భ్ 
bal 

(N 
దాన్ని ఆంగ్లేయులు మిగిలిన అసి స్వాంలో కలువక విడిగా ఉండా 
he గ. { 

జ వకుళ కూడా ఆడే సవివదాయం కొనసాగిసోండి వంతు “చేవ; 
అట్ ర్ 
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వత్యెక అ స్తేత్వం కల్పించి వేరొక పేరు పెట్టారు. అదీగాక, ఒ తిడి 

వల్లనో, వ మరెందుచేతనో నాకు తెలియదుగానీ, షిల్లాంగ్ చుటు|వక్ష 

వేఘాలయ అన్న చిన్న ప్రాంతం, మిజోరాం అన్న మరొక (ప్రాంతం 

కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఆర్థికంగా చూస్తే అవి దారి|ద్యదళలో నే 

ఉన్నాయి. జనాభా బాగా తక్కువ కాబట్టి అవి అలా ఉండక తప్పదు. 

1962 మొదలుకొని, వై నా దాడికి గురై నమన్యకు నిలయమైన ఆ నరి 

ప ఇ వల ఒక రక హద్దు ప్రాంతాన్ని అనేక చిన్న భాగాలుగా విడగొట్టటం వల్ల రకంగా 

అచట మనసితి బలహినం అయింది, 
ఛి 

బాధాకరమైన దృశ్యం 

ఏదో 'వంక “పెట్టుకొని కొనసాగుతున్న ఈ ఆందోళనలూ, పాంసా 

యుత (ప్రదర్శనల దృశ్యం ఎంతటి బాధ కలిగిసోంది! వివిధములై న 

విఘటనాత్మక శ కులవల్ల ఎంతటి వినాశనం జరుగుతోంది! ఒకే దేశానికి 

చెందినవారమనే అభిిపాయం అదృశ్యమై పోతున్నట్లుంది. దక్షిణాదివారికీ, 

ఉ త్తరాదివారికీ, సమానాంళాలే లేవనే అభి|పొయం (ప్రబలుతోంది. “తూరు 

తూర్చే, పశ్చిమం వళ్చిమమే! ఈ జంట ఎన్నడూ కలువదు'అని రూడ్యార్లు 

కీపింగ్ (వాసొడు. అయితే ఇప్పుడు (పొక్పళ్చిమాలు, సాంస్కృతిక, 

వై డ్డానిక భూమిక లె కలు స్తున్నాయి. కానీ వేల సంవత్సరాలుగా ఒకే 

సమాజంగా మనమంతా ఊంటున్నా, మశ స్యడేశంకో త్రరం ఊ ఊఉ త్రరమే, 

' రక్షణం దక్షిణమే, ఈ రెండూ ఎన్నడూ కలువజాలవుి అని చెప్పడం 

. ఎంతటి తీ|వమె న దురదృష్షం. 
/ యా టబ 

భ్ 

య్ 

స, బహుముఖమైన సమన్య 

ఇట్టి విఘటన శ కులకు తోడు, నరగణభక్షకమెన |భషాచారదునే 

స్ట రోషం పతి చోటా విలయతాండవం చేస్తోంది. 
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కూర్చుంది. ఇది (ప్రతి ఒక్కరికీ తెలును. (ప్రతి ఒక్కరూ” దీన్ని గురించి 

మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. వాస్తవానికి (భష్టాచారం అని, అనీ అన్సీ, 

వినీ వినీ మనం మొద్దుబారిపోయాం. కళ్ళారా 'చూచినప్పటికీ కూడా దాని 

పట్ర మనం అనహ్యతను వ్యక్త కం చేయలేకపోతున్నాం; మన అంతరాత్మ 

నిద్రలో మునిగిపోయింది. 

దేశంలో శీలరాహిత్య మేర్చడితే గౌరవపూర్ణమై న స్వతంత్రజాతిగా 

మన మనుగడే [ప్రమాదభరితమవుతుంది. ఈ రోజున ఆ పరిస్థితులు మన 

దేశంలో ఏర్పడ్డాయి. (ప్రభుత్వాధినేతల్లో కొందరు, సి. ఐ. ఏ. అనే అమె 

రికా దేశపు గూఢచారి సంస్థ మన జాతీయ జీవనాన్ని విధ్వంసం చేయ 

టానికి కృషి చేస్తోందని అన్నారు. అది నిజమే అనుకుందాం, అట్టిసంస్థలు 

అమెరికాకు చెందినవై నా, రష్యాకు చెందినవై నా మన స్వంత పౌరులు 

కొందరు వారిచేతుల్లో పావులుగా ఉంటేనే కదా అలా జరిగేది! అట్టివారు 

ఆయా విదేశీ సంస్థల జీతగాళ్ళుగానో లేదా మరో విధంగానో ఆయా "దేశ్యా 

(పభావానికి లోనయ్యే ఉండి వుండాలి. 

తీయని విషం 

ఆ విధంగా [పజలను (వభావితం చేసేవానిలో పొగ డ కూడా 

ఒకటి. పొగ డ్తల్లో కూడా చాలా మెళకువలున్నాయి. పాన్సులోని ఒకా 

నొక నగరవా స స్తు  నంస్థ యావత్రపంచంలోనూ చండీగర్ ఊ_త్రమమై న 
నగరమని ప్రకటించినట్టుగా ఒక వార్త ఈమధ్య పత్రికల్లో కానవచ్చింది. 
వారు దానికి ఒక (పళశంసావ|త్రం "కూడా ఇచ్చారు. అంతవరకే వాళ్ళు 

చెప్పి వుంపే, మనకే అభ్యంతరం ఉండేది కాదు. ఎందువల్లనం పే, చండీ 
ఘర్ నగర నిర్మాణ పథకం |ఫాన్సుదేశపు వాసు స్తుశిల్చిచెత, “సగర నిర్మాణ 
విద్యానిపుణు లతో మాత్రమే తయారుచేసారు. వాళ్ళా నగరనిర్మాణం ఊ త్ర 
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మంగా ఉందని భావించటం అతిసహజమే. కానీ అదే క్షణంలో ఆ నగర 

నిర్మాణమంతా పండిత జవహర్లాల్ నెహూ యొక్క చె చైతన్యవంతమైన 

వ్యక్తి కిత్యం, దూర దృష్టుల వల్లనే జరిగిందనీ, ఆ గుణాలన్నీ (ప్రస్తుతం 

[(పధానమం (తిగా ఉన్న ఆయన కుమా _ర్రెలో మూ _ర్రీభవించి ఉన్నాయని 

గూడా వారు (ప్రకటించారు. ఎంతటి, తీయని, కమ్మని హగ ర్త ఇది. మన 

(వపధానమం్మతి ఇట్టి పొగడ్తలకు లోనుకారని ఆశిద్దాం, అట్లా చేసే స్తేనే, 

ఇచ్చకాలకుగానీ, ముఖ స్తుతులకుగానీ ఎర కాకుండా నుదృఢము, 4 సమ 

రసమూనై న మనస్సును కలిగి ఉండటమనే మహోన్నత సం|పదాయానికి 

తగి ఉంటుంది. ఇతరుల చేత మన [పజల మిద ఇటువంటి ఎన్నెన్ని 

రకాల పొగడ్తలు (పయోగింవబడుతున్నాయో మనకు తెలియదు. మాన 

వుని మనస్సు చాలా బలహీనమై నది. ఊన్నతాధికారంకోని వ్య కులు అట్టి 
దానికి లోనై తే, (ప్రమాదం మనకందరికీ, ముంచుకురాక తప్పదు. పొగ ్ త 
లకు లొంగిపోయే లక్షణం గూడా శీలరాహిత్యం [కిందకే వస్తుందని మనం 

గుర్తుంచుకోవాలి. 

ఇంతకంటె అథమస్థాయి ఉంటుందా ? 

విభిన్న సమయాల్లో, మన దేశంలోని అనేక (ప్రాంకాల్లో కరువు 
బాధితులకు సహాయం అందించే [పపయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. నేడు 
మనం శీలరాహిత్యంలో ఎంతటి అధః పాతాళానికి దిగజారిపోయామో లెలి 

పేందుకు [ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు వాటిల్లో మన కగుపిసాయి. కణువుబాధితు 
లైన (ప్రజల కోసం, |ప్రభుత్వంకానీ, ఇతర సంస్థలుగానీ ఎంతసహాయాన్ని 

నమకూర్చినా, అదంతా వారికే అందదు. మధ్యనున్న దళారులు దానిలో 
పెద్ద మొ-త్తాన్నే దిగమింగేస్తారు. గత సంవత్సరం తూర్పు బెంగాల్ 
నుంచి వచ్చిన శర కార్జుల కొజక్కు మందుల రూపంలో, ఊన్ని రగ్గుల 

రూపంలో, దుప్పట్ల హౌవంలో ఎంతో సహాయం విదేశాల నుంచి గూడా 
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అభించింది. కానీ వాటిలో చాలాధాగం శర ణార్జులకు చేర నేచేదు. 

రానికి ఒడిగటి, తుదకు బాధితుల న సోదరులను కూడా మోసం చేసి వారి 
ము దు 

©) 
+ ఫ్ ఖ్ గో ba శ ఆ జ ఫ్య అగ 

నోరు గొటి ధనవంతులె నవారిని వటుకునందురు ఆధికారులు ప్రయత్నం 
జు మ 0 £ 

చేయలేదు. దిడారడే జరిగుంపే బహుశః మన రాజకీయాల భండారం 

బయటపడి ఉండేది. కొందరు తిండి లేక చచ్చిపోతుంసే వారి నోరు కొటి, 
బట 

మరికొందరు కొవ్వు పసేటుగా బలు నున్నారు. నిజంగా ఎంతటి నీచ 
కురా అలి 

స్తాయికి మనం దిగజారిపోయాం! ;భష్టులె న ఇట్టి ప్రజలుంపే ఏ జాతిగాని 

ళీ తలెత్తింది. స్వాతంత్య సమరంలో మ 

జాతి విముక్తి కొకు తమ సర్వస్వాన్నీ త్యాగం చేసేల్దుగా మన వీరులను 

ఊ _ల్రేజపరచిన గీతం వందేమాతరం. హిందూ విశ్వాసాలకు చెందని ఒకా 

నొక మతం వారు దానిని పొడటానికి ఒకప్పుడు అభ్యంతరం తెలిపార్ససి 

మనకు తెలును. తత్ఫలితంగా, మన నాయకులు మధురమెన ఆ గీతాన్ని 
మ De 

ఖండిళం చేసి మొదటి పం కులు మాత్రమే పాడుకునేట్టుగా చేసారు. 

ఇప్పుడు కాడా విశ్వజనని దుక స పవిత్ర రూపంగా భారత మాతను 

జీ సం కంలు నిర్వహించే సమావేశాళలో మిన 
లా! జా 

హోయిసే ఇతర శ్రా ఆడే పద్ధతి కొనసాగుతోంది. ఈమధ్యనే, కొందరు 
అనే 

ముస్త ములు వారిలో కొందరు అధికార పక్షానికి చెందినవారున్నారు...- 

చొంబాయి పృరపాలక సంస్థలోని ఉరూ పాఠశాలల్లో, నామమా|త్రంగా 
ద ధా 

మిగిలిన వ స్తుతప్పు వందేమాతరం గీతాన్ని కూడా పాడటానికిఅభ్యంతరం 

తెలిపారు. ఇన్నేళ్ళుగా ఉర్లూ, హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ విద్యాలయాల్లో 

ఈ పాటను పాడుతూనే ఉన్నారు. 
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ఆత్మహత్యవంటి పోద్భలం 

అధికార పక్షమై న కాంగెస్ యొక్క. (ప్రధాన కార్యదర్శి గూడా 

ముస్తింల యొక్క ఈ అభ్యంతరాన్ని సమర్థించాడని ఒక వార్త వచ్చింది. 

ఆ వా రే నిజమయితే, అధికారంలోనివారే కనుక వందేమాతరం గీతం 

పాడటం ఐచ్చికమనే ఆదేశాన్ని జారీ చేసి వుంసే, అప్పుడది (వజలలోని 

డేశభ కిని ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా అణగదొక్కే (ప్రయత్నమే కాగలదు. 

అటి అణచివేత డేళానికి తప్పక హాని చేస్తుంది, ఇదే ఉదంతాన్ని, అంత మఖ్యమై నదిగా భావించక, అలాగే కొనసాగి స్తే, దేశవ్యాప్తంగా హైంద 

వేతరులోని మతతత్వ భావనలను, సెంపొందించిన వాళ్ళమవుతాం. నేటి 

ఈ సంఘటనను, వందేమాతరం గీతం పట్ర కలిగిన ఈ వ్యతిరేకతను, ఏ 

ద్ కేంద నాయకుడూ ఖండించలేదు; దురదృష్టం! ఈనాడు ముస్తెం సమా 

జౌన్ని సంస్క_రించ టానికి పూనుకున్న వారు కూడా, నిర్వదంగా ఇట్టి 

[ప్రకటన చేయడానికి, ముందుకు రాలేకపోయారు. వందేమాతరం గీతాన్ని 

పాడటానికి నిరాకరించేవారికి తమ రాజకీయ పక్షంలో స్థానం లేదని అధి 

కార పక్షంతోసహా అన్ని రాజకీయ పక్షాలూ ధృఢమై న వె ఖరితో తప్పక 

[ప్రకటించాలని నా తలంపు. మన దేశమూ, అందులో నివసించే అన్ని 

వరాల [ప్రజలకూ నడుమ తల్తీబిడల అనుబంధం ఏర్పడే వాతావరణానికి 
a యాడ | 

అది తప్పక సహకరి స్తుంది. 

మన స్వభావానికి రూవుదిద్దండి 

eed ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూచినప్పుడు హిందువు మాత్రమే ఈ 
దేశం తన వవిత మాతృభూమిగా భావిస్తాడనేది నుస్పష్టమవుతోంది. ఇట్టి 
భావన అతని ర కంలోనే ఉంది. తరతరాలుగా, మాతృభూమిలోని, కణ 
కణమునూ అతడు ఆరాధిసూనే ఉన్నాడు. ఏ పవిత్ర కార్యం చేయ తల 
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పెట్టినా అతడు భూమి పూజతోనే పార ంభిస్తాడు. మనలో అణువణువునా 

వ్యాపించిన ఆంతరికమెన ఈ [శద్దాభ కులను మరొకసారి మేల్కొల్పాలి, 
మ Gh అతి ఘు 

తామంతా ఒకే భూమి యొక్క నంతానమేననీ, అందుచే ఒకరి కొకరు 

సోదరులమనే, అనుభూతిని హిందూ |వజానీకమందరూ అనుభవించేటు 
Ue) 

అ గా fe లి న 

శః రోజుల్లో మ నం సౌ భ్రాతృత్వ * సంబంధాలను (పవంచంలోని 

ఆన్ని రకాల (వజలతోనూ, అంటే రష్యా వారితో, చైనా వారితో, 

అకబ్బులతో, అమెరికావారితో ఒకరేమిటి? అందరితోనూ వరు “రుచుకుచేం 

దుకు యత్ని స్తున్నాం. కానీ మనలో మనం మాత్రం ఒకరి కు త్తుకలొకరు 
హీ _్రరించటానికి త పంగా. ఇది చాలా ఆసంగత మై న పరిస్థితి, 

డీన్ని సరిదిద్దితీరాలి ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం వరకూ, తూర్పు ; నం 

పడమటి 5 వరకూ, ఈ దేశంలో ఏ సం్యపదాయానికి, ఏ పంథక్కు ఏ 

కులానికి, ఏ భాషకు మనం చెంది ఉన్నవ టికీ, మనదంతా ఒకే ఒక 

(క్రాతృత్వ భావన; ఒకే తల్లి యొక్క బిడ్డలం మనం; ఒకే మాతృర కం 

తాల్లో (ప్రవహిస్తూ వున్నది,- అనే గుణపాఠాన్ని మనం తప్పక 

రు ఇట్టి ఏకాత్మతను గు ర్రించిన ఫలితంగా మాత్రమే మన 

మల్లో సమైక్యత 'పాకారమవుతుంది. కేవలం ఆర్థికమైన, లేక రాజకీయ 

మైన సర్దుబాట్లు అక్కడక్కడ ఎన్ని చేసికొస్నా ఆ అతుకుల బొంత 

సిద్ధాంతాలు, అ విధమైన ఏకత్వాన్ని సృష్టించ లేవు. 

ఉన్నతుల సాక్ష్యం 

మన వాఠపత్వం, సంప్రదాయాల వంటి [ప్రాచీన విషయాలన్నీ 
టీ నీకి శ నివనిన్నీ, వాటిని చె _త్తబుట్టలోకి విసిరి, మరచిపోవాలనీ 
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పరిస్థితుల ఒ త్తిడికి లోనై నప్పుడు మన గత వై భద గాథను గానం చేయక 

తప దు. బంగ్లాదేశంతో యుద్ద నమయంలో, 'సమాజవాదిననీ, లౌకికవాది 

ననీ, తనకు తానుగా చెప్పుకుంటూ, ఇతరులు కూడ తన నట్టాగే (వశం 

సించాలని కోరుకుంటున్న మన పధానమం త “5000 సంవత్సరాలఊజ్వల 

వారనత్వం మనకున్నదనీ, మనం ఎవరిచేతనూ పరాజితుల మవడానికి 

సిద్ధంగా లేమనీ” చెప్పక తప్పలేదు. ఇన్నేళ్ళుగా రౌ, స్వ. సంఘం 

ప్రచారం చేసు స్తున్న భావాలనే మన (ప్రధాన మం[తి. ఆమె కూడా సంఘ 

సభ్యురాలే అయినట్టు- |ప్రకటించినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. 

సత్యాన్ని కాదంటే వచ్చిన ఫలితం 

ఈ దేశంలో హిందువులే రాష్ట్రీయలు. ఇది ఒక చారిత్రక 
సత్యం. ఈ సత్యాన్ని కాదంకే మన కీ |ప్రవంచంలో ఏ మేలూ కలుగదు. 

అయినప్పటికీ, వివిధ హైందవేతర వర్షాలను జాతీయ జీవన (ప్రవాహంలో 

విలీనం చేయాలనే మహాయత్నంలో గడచిన అనేక దశాబ్దాల తరబడి ఈ 

సత్యాన్ని మనం నిరాక రిస్తూనే వున్నాం. అంత మా(తమేగాదు; అట్టి సత్య 

ప్రకటన మన దేళపయోజనాలకు వ్యతిరేకమని కూడా భావి స్తున్నాం. 

నిజం పలకటం జాతీయ (ప్రయోజనాలకు ఏలా వ్యతిరేకమో అర్ధం కావటం 

లేదు. నిజమెవ్పుడూ నిజమే. అది చెప్పబడాలి. బాహాటంగా (వ్రకటింప 
బడాలి; అనుభవంలోకి రావాలి గూడా. దాని ప్రకారం తప్పక జీవించాలి 
కూడ, ఈ వని మనం చేయకపోతే |వజలందరిలోనూ, కనీసం హిందువు 
లందై నా జాతీయ నమై క్యత ఎన్నటికీ అనుభవంలోకి రాదు. వాస్తవం 
చెప్పాలం'ే, ముస్లిముల్లో, శై _స్రవల్లో, మంచి మనను కలిగి, నజ్జనులై. న 

వారూ, హృదయపూర్వకంగా దేశభ కలై నవారూ, తాము కనాటి 

[వ్రభువులమంటూ కలలు కననివారంతా కూడా ఈ భూమి గకవేల సంవత్స 

రాలుగ్కా హిందుభూమి అనీ, హైందవ జీవనతత్వమే దీనిరొక్క_ జాతీయ 
తత్వమనీ అంగీక రిస్తారు. 
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ఇట్టి జాతీయ జీవనతత్వం ఏ విధంగా చూచినప్పటికీ, తమ వ్యకి 
గత మతాలకు వ్యతిరేకం కాదనీ కూడ వారు గుర్తిస్తారు. అయితే దుర 

దృష్టవశాతూ అట్టి వ్యక్తులు చాలా కొద్దిమందే ఉన్నారు. బహుశః వారి 

మాటలను, వారి “కోటి మతస్థులు వినిపించుకోరు. అందుకే బహుశః వారు 

ఈ విషయంలో నోరె త్రరు. 

మనదే బాధ్యత 

తమ రాజకీయమైన, తదితరములై న వర్షాలేమై నప్పటికీ, హిమా 

లయాల నుండి, కన్యాకుమారి వరకూ, అలాగే ద్వారక నుండి మణిపూర్ 

వరకూ, హిందువులందరూ ఒక_సారి, ఒకే జాతిగా, సమైక్యమై కలసి 

కట్టుగా నిలబడాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ దేశంలో నివసి స్తున్న ఇతరు 

లందరూ కూడ భరతమాతనూ, మన జాతీయ అ స్తిత్వాన్నీ గూడా గౌర 

వించటం నేర్చుకుంటారు. తమ తమ మతవిశ్వాసాలను చక్కగా నిలబెట్టు 

కుంటూనే ఈ మహోన్నత జాతికి సహకరించే సభ్యులుగా వారు కాగలరు. 

అందుచేతనే, మన జాతీయ అస్తిత్వం యొక్క యదార్ధతను, 
మరల వైతన్యవంతం చేయటమొక్క కే జాతీయ సమైక్యతా కృషికి 
అంకితమయ్యేట్లుగా మన (ప్రజల ను త్తేజజరచగలదని రా. స్వం సంఘం 

యొక్క ధృఢ విశ్వాసం. నేడు || పపంచంలో మన చుట్టూ ఉన్న అల్ల 

కల్లోలాలు, సంఘర్షణల నడుమ్మ తలెత్తుకుని, సామర్థ్యంతోనూ, విశ్వా 

నంతోనూ, మన జొతి ముందుకు అడుగువేశే సేట్లుగా అది మాత్రమే చేయ 

గలదు. 



[ప్రపంచంలో మన జాతి ఎల్లప్పుడు సమృద్ధిని కలిగి వైభవ 

ప్రతష్టలయొక్కం ఉన్నతోన్నతశిఖరాలను అందుకొంటూనే ఉండాలని 

ఈ |ప్రాలీనజాతిప్పత్రులమైన మనం కోరుకోవటం సహజం, అట్టికోరిక 

పూర్తిగా న్యాయసమ్మతమై నది; దాన్ని ఎవరూ కాదనలేరు. ఐనా ఈ 

కోర [ప్రపంచంలో జీవితం సరళంగా సాగిపోవటంలేదు. నముచితము, 

న్యాయసమ్మతమునై న కోర్కెలను తీర్చుకోవటానికికూడ బాహ్యప్రపంచం 

నుండి అనేక అవరోధాలకు, (ప్రతిస్పర్ణలకు గురికావలస్ వస్తున్నది, మన 

జాతీయ వై భవస్వప్నాలను యథార్థంచేసుకోవాలం పే, ఈ ప్రతిన్సర్థలను 

సరిగా అవగాహనచేసుకొని, వాటిళ క్రి ని అంచనావేసికొని, వాటిని సమర్థంగా 

ఎదుర్కొ నేందుకు సంసిద్ధం కావాలి. 

ఒక మహాసత్యం 

ప్ర స్తుతపరిస్థితినిబిట్టి చూచినప్పుడు, మరింత అధికారాన్ని, మరింత 
సమృద్ధిని, [ప్రపంచంలో అధికాధిక భూభాగంమై మరింత ఆధిపత్యాన్ని 
పొందేనిమి త్రమే నిరంతరం ఒకదానితో నొకటి పోటీ పడుతున్న “జాతులు” 
అని పిలువదిడే మానవసమూహాలుగా ఈప్రపంచమంశా విడివడిపోయింది 
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అనిపీస్తుంది. తొలినాటినుండి నేటివరకు మానవచరితలో ఈ లక్షణం 

తప్పనిసరిగా ఉంటూవ స్తున్నది. ఇన్ని వేలసంవత్సరాల్లోను నినాదాలు 

మారాయిగాని వాటిలోని ఈ మౌలికసత్యంమాతం౦ మారలేదు; పై మనుసు 

మారిందిగొని లోనితత్వం మారలేదు. 

తొలి రోజుల్లో సా్యమాజ్యవాదం స్పిగువిడచి, నగ్నంగా తన రాజకీయ 

కబంధహ స్తాలను ఇతరుల] పె చావటానికి ప్రయత్నించింది. ఆధిపత్యం 

పొందాలనే ః భావన ఈనాడు “లోగడకన్న మరింత ఆకర్ష ణీయము, (ప్రమాద 

కరమునై. న ఎన్నో ముసుగులను దాల్చివ స్తున్నది. అవి ఒకొ్కాక్కంసారి 

అర్థనందింధమై నవిగాను కనిపిస్తాయి; కాని (ప్రపంచాన్ని స్వాధీనం 

చేనీకోవాలనే ఇ ఛావనమా[తం ఎప్పటివలెనే తీవంగా ఉంది. ఒక సమాజం 

మరొక సమాజాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలనీ త లంచినప్పుడు సంఘర్ష ఇ 

తప్పదు. కబట్టి నిజమైన శాంతిని ఈ విశాల (పవంచంలో ఎన్నడూ 

చూడలేకపోతున్నాం, నిజానికి ఆదినుండీ యుద్ధాలు చాలాసార్లు జరుగుతూనే 
ఊన్నాయి. రెండుయద్ధాల మధ్య వ్యవధిమాత్రమే శాంతి. ఈనాటి పరిస్థితిని 
బట్టి చూచినప్పుడు, ఘర్ష ఆణఅనేది మానవజాతిన్వభావంలో నే ఊందని చెప్పాలి, 

శ్రీకృష్ణుడంతటి మహాపురుషుడు కురుపొండవులమధ్య అంతఃకలహోన్ని 

నివారించటానికి వారిమధ్య న్యాయనమ్మతము, శాంతియతమునై న నంధిని 

కుదురుర్దామని అన్నివిధాల కృషిచేసి చివరకు తనయత్నంలో విఫలుడు 
అయ్యాడు. యుద్ధం తప్పలేదు, అప్పుడు (శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో- 

కాలో౭న్ని లోకక్షయక్ళత్సవృభ్రో 

లోకాన్సమాహర్తుమిహ (వవృత్త. 

ములే2వి త్వాం న భవబివ్యంతి నర్వే 
యే2ివస్థితా॥ [వత్యనీకేమ యోధా: 4 

(నాశనక ర యెనవాడను నేనే, వీరిని సంహరించుటకు ఇచటకు వచ్చితిని. 

నీవు రేకపోయినవ్ఫటికి శ్నతువక్షంలో నిలిచిఉన్న ఈ యోధులందరూ 
తస్పక సంహరించఐడుతారు.) 
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అన్నాడు, ఈ (ప్రపంచన్వభాపంరో నే మృత్యువు, నాశనం అనేవి ఉన్నవని 

దీన్నిదిట్లి తెలుస్తుంది. ఇదియే మానవజీవితంలోని మహాసత్యం. దీని 
ద హని 

విషయమె కండుమూసుకుని కూర్చున్నంతమా తాన లాభంలేదు, 
ర oe 

ఘర ణలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి, ఒకొక్కసారి ఆయధాలతో 

ర పాఠాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి, ఇతర సమయాల్లో “ పచ్చన్నయుద్దం' 

కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఒక దేశానికి చెందిన దౌత్యవర్గాల ప్రతినిధులు 

ఇతర దేశాలను బుట్టలో పెట్ట టానికీ (ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు తంత 

మేదై నప్పటికీ బలహీనులను దిగమింగి బలవంతులు మరింత బలం పుంజు 
కోవడం అనే ఆటవికన్యాయ మే రెండుజాతులమధ్య సంబంధాలలో [ప్రాథమిక 

న్యూత్ర మయిపోయింది; ఒక ప్రాణికి మరొక ప్రాణి ఆహారం (జీవో జీవన్య 
జీవనం) అనే చిన్నచేపను “మింగి పెద్దదయ్యే మాత్స్యన్యాయం మాత్రమే 
అమలులోఊన్న ది. 

వాస్తవ ప్రవంచం 

ఐరోపా చరిత్రను ఒక్కసారి పరిశీలించండి. పారిశ్రామిక విప్రవం 
వచ్చిన కొత్తలో, ఐరోపాలోని దేశాలన్నీ, శకి క్ర మంతాల్లె తమతమ 
కబంధహ స్తాలనుచాచి ఇతర దేశాలను బంధించాలని ప్రయత్నించాయి. 

స్పెయిన్ "బలపడిన వెంటనే అమెరికాపై క్ర త్రీ యుళిపించింది. తాను 
అధికారంలో ఉన్న రోజుల్లో పోర్చుగల్ తన విధ్వంసక హసాలను 
మన దేశంలోని గోవావరకు చాచింది. ఫొన్సు గ్ _క్రిమంతమై మై నప్పుడల్లా 
యూరప్పలోని చిన్న రాజ్యాలను తన పాదాల క్రింద (తొక్కి=పట్టి ౦ది. 

భూగోళంలోని మారుమూలలకుగూడ తన సా(మాజ్యాన్ని వి _న్హరింవచేసిన 
ఇంగ్షండుయొక్క చరిత్ర అందరికీ తెలిసినదే. జర్మనీ చరిత్ర దీనికి భిన్నంగా 
లేదు, తనయొక్క దురాక్రమణ తతా తాన్ని సంతృప్తి పిపరచుకొ నేందుకుగాను 
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ది (ప్రపంచాన్ని రెండు మహాయుర్ధాలకు గురిచేసింది. చాలినంత ఐలు 

పుంబకోగానే ఇటలీ అవబిసీనియాను కబళించింది. రండవ ప్రవంచయుద్దం 

తరువాత క క్కి మంతంగా రూపొందిన రష్యా ఈనాడు, ఫిన్ లాండు, పోళెండు, 

చెకొస్తోవేకియా, బాల్కన్ రాజ్యాలను, చివరకు జర్మనీలోని సగ భాగందాక 

దిగ్మమింగింది. ఐక్యరాజ్యసమితి కనుల ఎదుటనే రష్యా వేలాది హంగేకీ 
స్వాతం(త్యయోధులను హతమార్చి తన యినుపపాదాల [కింద హంగేరీని 

తు త్తునియలుచేసింది; కొ త్తఎర ఇక ఏమిదొరుకుతుందా అని వెళుక్తుంటూ 

[ప్రపంచమంతటా తిరుగుతూ ఊంది. చైనా తనయొక్క అధికారం పెరుగుతూ 

ఊన్న దశలోనే, కొరియా, ఇండోచై నాల్లో తన పంజాను చాచింది. అది 

అప్పుడే టిబెటుపె సిరనివాస మేర్పరచుకొన్నది; లడఖ్లోను, నేఫాలోను 
ఉక ర్లు 

కొన్ని భాగాలను కబళించింది; అంతేగాక హిమాలయ రాజ్యాల'పై మరల 

దండయా[త్ర చేయటానికి సంసిద్దమవుతూ ఉంది. 

(పతిసారి యుద్దం (పౌర ంభంకాగానే ఇదే చివరియద్దమనీ, మళ్ళా 

యుద్దం రానీయకుండా చేసేందుకే ఈ యుద్దమనీ అతిరథ మహారథులు 

చెపుతూ ఉంటారు. మొదటి (పపంచయుద్దంయొక ,- బీభత్సాలను చూచిన 

తర్వాత (ప్రపంచవ్యాపంగా మానవులందరూ యుద్ధాలకు స్వ _స్తిచెప్పాలనీ, 

శాంతి నెలకొనాలనీ ప్రార్థ నలు చేశారు. కాసీ ఆతరువాత ఇరువదిఏండెనా 

దాటకముండే యావ త్రపంచమూ, మరింత భయంకర మై న మరొక రక 

(ప్రవాహంలో మునకలు వేసింది, రెండవ ప్రపంచయద్దం తర్వాతగూడ 
శాంతి నెలకొవాలని ఆశించి, భగవంతుజ్డీ మానవజాతి పార్టి ంచింది, 

అయినా ఈనాడు వా_స్తవపరిస్థితులేమిటి ? వతిరోట స ౦ఘర్ష ఆలే. ఒకోసారి 
అవి యుద్దాలుగా పరిణమిన స్తున్నాయి. చీటికీమాటికీ విరుచుక వకేన సంఘర్ధ ర ఇల్లో 

ఆఫ్రికా అంతా లోలోపల ఉడికిపోతూన్న ఆగ్ని పర్యతంలా "ఉంది, 
క్యూబాను తన అ స్రస్థావరం చేసికోవాలనే కుతంతంతో ర ష్యా (ప్రపందా 
న్నంతనూ దాదాప్పు యుద్ధంలోకి నెట్టినంతపని చేసింది. 
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నినాదాలు మారుతాయి 'నిజం' మాతం నిలచి ఉంటుంది 

ఈ ఘర్ష ణలు, ర _క్తపాతాలు అనేకమిషలతో కొనసాగుతున్నాయి. 

ఉదొహర ణకు “ఈనాడు "సామ్యవాదమనే మునుగుతో అతి భయంకర 

దురాక్రమణ వథకాలు వే స్తున్నారు. అన్నిరకాల ఆధిపత్యాలకు వ్యతిరేకంగా 

విప్ప వంలేపాలనే నినాదంతో సామ్యవాదంపుట్టిందని జ్ఞ పియందుంచుకోవాలి. 

తమతమ దేశాల్లోని రాజులకు, జమిందారులకు " వ్యతిశేకంగా విస్తవం 

రెచ్చగొట్టి వాళ్ళ )నుతుదిచిపె టి, రమ్యా, వై నాల్లోని సామ్యవాదులు అధికారం 

స్వాధీనం చేసికొన్నారు. కాన్ అనతికాలంలో "= “సామాజ్యవాదుల, పెట్టుబడి 

దారుల _ పిడికిళ్ళనుండి (ప్రపంచమానవులను విముక్తులను చేస్తా "కునే 

సరిక్రొత్త నినాదం పేరున, వారుకూడ అదే సా[మాజ్యవాదపంథాను 

అనుసరించారు. దురా[క్రమణజరిపే తమ సైన్యాలను వారు “విమోచన 

సైన్యాలిని గూడ వ్యవహరించడం మొదలు పెట్టారు. 

రష్యాచే “విముక్తం” చేయబడిన హంగేరి, పోలెండు మొదలై న 

తూర్పు యూరపుదేశాలు, చై నాల విషయం ఏమిటి? ఆ తరువాత రోజుల్లో 

వై నాను సందర్శించినవారిలో _ కుండపగలేసినట్టు చెప్పగలథైై ర్యమూ, 

మానసికస్టిమితమూ కలిగినవారు. ఆ దేశంలోని “ సామాన్యమానవుడు తన 

చుట్టూ ఏదో ఆపద ఆవరించి ఉన్నట్లుంటాడని, అతని (ప్రవర్తనలో స్వేచ్చా 

స్వాతంత్ర్యాలు ఉన్నట్లు తోచదనీ స్పష్టంగా (ప్రకటించారు. ఆ డేశీయల 

జాతీయజీవనం, దాని సైన్యం, నౌకొదళం, వ్యవసాయరంగం మొదలై న 

నర్వరంగాలను స్వాధీనంచేసుకొని, [వ్రతివిభాగంలోను, కీలకస్థానాలన్నిటి 

లోను రష్యాదేశీయలు, వారి స్థానిక తాబేదారులు రహన్యంగా" నిఘావేసి 

ఉంటా, పెకి కనవడకపోయినా పూ ఛా ర్తిగౌ తమ ఆధిపత్యం [కింద అన్నిటినీ 

నిగించి ఉంచుతూ ఊన్న దానియొక్క "ఫలితమే ఈ పరిస్థితి. 

“నవచై నాయని, “గొప్పదూకు' అనీ “మన (శేష్రభాక రష్యా" అనీ 

స్తుతిగీశాలను ఆలాపించేవారు చై నాలో కొందరుండేవారు. మన- దేశంలో 
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కూడ ఆంగ్లే యులు పాలించేరోజుల్లో, ఆంగ్లపరిపాలన దె వదత్తమని, ఒక్ష 

వరమని ఆంటూ ఆంగ్లేయ లేదో * భగవంతునిదూత లై. నటు, మనలనుద్దరించ 

టానికే వారు వచ్చినట్లు చెప్పుకుంటూ ప్రపంచమంతా తిరిగి చాఫేవారు 
కొందరుండేవారు. తమ యజమానులను పొగ డ్రలతో ఆకాశాని కె కేసే 

బానిసలు ఎల్ల ప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంటారు. యజమాని కొరడాతో కొట్టి తే 
“ఏంతచక్క-నిదెబ్బ కొట్టారు ! ఎంతబాగా కొట్టగలరో కదా! అంటూ 

తమ యజమానులళ క్రిని ప్రశంసిస్తూ ఊంటారు వారు. ఇప్పుడు టిబేట్లు 

విషయంలో చైనా అదే “విమోచనగాథను” వల్లి స్తున్నది. 

అమెరికాకూడ బిటనుయొక్క_ సామాజ్యవాద నిరంకుశ త్వాన్ని 

ఎదిరించి పోరాడి, దాని ఆధిపత్యాన్ని కూలదోసి, స్వీయస్వాతం శ్యాన్ని 

నిలబెట్టుకుంది. అదే అమెరికా బహుశః పెరిగిపోతున్న సామాజ్యవాద 
ప్రమాదాన్ని ఆరికప్తేందుకే కావచ్చును, ఈనాడు అనేకదేశాలకు ఆర్థిక 

నహాయము, ఒకొక్కసారి పై న్యసహాయాన్నిగూడ అందజేస్తూ, వాటీని 

తనవక్షంలో చేర్చుకొనేందుకు (ప్రయక్ని స్తున్నది. అయితే “అర్థన్య 

పురుషో దానఃొ (ధనానికి మనిషి దానుడు) అన్నట్లు ఆర్థిక సహాయం 

పొందిన చోటనెల్ల దానితోబాటు ఏదో ఒకవిధమైన 'మానసికదాన్యం 

తవ్పనినరిగా ఏర్పడుతూనే ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ఆవిధంగా 

అమెరికా ఆర్జికనహాయోన్ని అందుకుంటూన్న బీదదేశాలన్నిటిలోను 
ఆమెరికా దేశ “ సంన్కృతీముద వడి ఆయా (ప్రజల జాతీయ ఆదర్శాల 

మిదా, సంవదొయాలమిదా, జీవితంయొక్క (ప్రతిర రగంలోని సృజనాత్మక 

శ _క్రీమోదా ఆది రెబ్బతీ స్తున్నదని మనకు తెలుసు, 

పరన్పర స్నేహమనే ఎండమావి 

అయితే సంఘర్ష ణమయమై న నేటి [ప్రపంచంలో మన జాతీయ 

సమైక్యతా వై భవాల్ని నంర ఉ&ంచుకొ నేందుకు మార్గ మేమిటి? ఇతర దేశాల 
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స్నేహాలు, ఒప్పందాలపై మనం ఆధారపడగలమా? ఈ విషయంభోకూడ 

[పపంచచరి త్ర చెప్పే గుణపాఠం వీసమెత్తు ఆశాకిరణానై షానా (ప్రసరింప 

చేయటంలేదు. స్నేహంగాని, విరోధంగాని ఏ రెండుదేశాలమధ్య ఎన్నడూ 

శాశ్వతంగా నిలవలేదు. తమ జాతీయ ప్రయోజనాలకు తగినవిధంగా. దేశాలు 

తమ మి[తులను, శ తువులను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి, 

గడచిన కొద్దిశ తాబ్దాలకాలంలో యాూరపులోని దేశాలమధ్య సంబంధ 

బాంధవ్యాల మార్పులు కూర్చులు ఎంతో చమత్కార జనకంగా ఉండేవి. 

ఇంగ్లండు, ప్రాన్ఫుదేశాలు శతాబ్దాలతర' బిడి పరమవిరోధులు, నెపోలియన్ 

నాయకత్వంలో (ఫాన్సు ఇంగ్ల ండుసె విరుచుకపడి [ప్రమాదం తెచ్చి పెట్టి 

నప్పుడు ఇంగ్ల డ్ జర్మనీతో స్నేహసంబంధాలు పెంచుకొని |ఫాన్సును 

ఆణజగదొకి_౦ది. తరువాత కాలంలో, జర్మనీ మహాళ క్తి మంతమయినప్పుడు 

రెండు ప్రవంచయుద్ధాల్లోను ఇంగ్ల డు, (ఫొన్సులు ఏకమై జర్మనీని 

నాశనం చేశాయి. రెండవపసంచయుద్ద (పొరంభసమయంలో రష్యా 

తటస్థంగా ఉండిపోయింది. కాని తరువాత ఆ యుద్ధంలో లభించిన దోపిడీలో 

భాగంకోసం అది జర్మనీతో చేతులుకలిపింది. కాని తదనంతరం ఇంగ్లండు 

మంత్రాంగం నెఐపి రష్యాను జర్మనీనుంచి దూర ంచేసింది. రష్యా అప్పుడు 

ఆమెరికా, ఇంగ్లండు, (ప్రాన్చులతో కలిసింది. అమెరికా గూడ తన 

స్వాతంత్ర్య సంగామసమయంలో ఇంగ్లండుకు వ్యతిరేకంగా ఊంటూ 

(ఫాన్సుతో స్నేహంగా ఉంది. కొద్ది సంవత్సరాల తరువాత పరిస్థితిమారి, 

ఇంగ్లండు దానికి మి|తదేశమయింది. ఈ భూతలంపైన జాతులమధ్య 

ఏర్పడిన “పరసర మి[తత?" చరిత ఈ విధంగా ఉంది. ఆత్మోత్కర, 

అధర దాహాలుి డాం ఆకోచ నలో తిష్టవేసికొని పంపాలిందిత చి 

ఇంతకన్న భిన్నమయిన ఫలితాన్ని మనం ఆశించలేము. కొదిట్టీ ఇతర 

దేశాలతో గల స్నేహరూవంలో కీ వరీమైన భద్రతను ఆశించటం కేవలం 

(భమమా(త్రమే కాగలదు. 
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ఈనాడు (ప్రపంచం రెండు శ క్రి కూటముల [కింద చీలిపోయినట్టుగా 
కనిపిస్తుంది. వాటియొక్క శక్తి వై 'భవాలతో పోల్చినప్పుడు మనలోని 
బలహీనత గు రుకువచ్చి మనం ఏదో ఒక కూటమిలో చేరాలని, ఆవిధంగా 

జ | 5 ఒక్ కూటమియొక్క_ ఛ త్రచ్భాయల్లో స్వెచ్చావాయువులను పల్చుకోవచ్చు 

నని వాదించేవారు కొందరున్నారు. అయితే తాను స్వయంగా బలహీనుడు 

గానే ఉంటూ, ఒక బలవంతునికి మితుడుగా ఉండటంలోకూడ వివరీతమెన 
[ప్రమాదాలు లేక పోలేదు. 

ఒకసారి ఒకమహాకాయడ్కు ఒక మరుగు జ మిత్రులయ్యారు. ఏదై. నా 

ఒక సాహనకృత్యం చేద్దామని వారు' అడవికి పోయారు. చాలా పెద్ద 

ధనఠాశ దోచుకొనివచ్చి పంచుకుంటున్న దొంగలు అక్షడ వారికంటబడ్లారు. 
మహాకాయడు ఆదొంగలందరినీ పారదోలి, ఆ ధనాన్నంతనూ తీసకొని 
తిరిగివచ్చాడు. దురదృష్టవశాత్తు యద్ధతీ.వతలో మరుగుజ్జువాడికి ఒక చేయి 
తెగిపోయింది. కొంతకాలంతర్వాత వారిద్దరూ మళ్ళీ ఒక సాహనకృత్యం 

చేయ బయలుదేరారు. ఈసారి వారి కొక కోట కనపడింది. అక్కడ 

కూరుడై న ఒక నిరంకుశ |పభువు [(ప్రజలందరనూ బందీ చేసీ పీడి స్తున్నాడు, 

మహాకాయడు నిరంకుళుడై నఆ రాజునుచంపాడు. అప్పుడు అచటి, పజలు 

కృతజ్ల తాపూర్యకంగా ఆ రాక్షసుని తమకు రాజుగా ఎన్నుకున్నారు. 

ఈసారి మరుగుజ్జుకు ఒక కాలు తెగిపోయింది. మహాకాయుడికిమా త్రం ఒక 
కోట, విధేయలై. న అనేకమంది పరిచారకులు లభించారు. 

మరుగుజ్జువాడు తన దురదృష్టాన్నినిందించుకుంటూ, మహాకాయని 
అదృష్టానికి అనూయవడి, తనకుకూడ లాభం కలిగేట్లుగా ఏదో ఒకపని 
చేయాలని భావించాడు. అందుకని ఊతక ర్రలతో మళ్ళీ ఒకసారి మహాకాయడి 
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వంట బయలుదేరాడు. విధివశాన అదే సమయానికి ఒక రాజకుమా _ర్తెను 
కొందరు దుర్మార్గులు బంధించి, గుల్దం 3 మై తీసుకుపోతూ వాళ్ళకు కనిపంచారు. 

మహోకా కాయడామెనుకాపాడితం డ్రివద్దకు చేర్చాడు.కృతజ్ఞ తాపూర్వకంగాఆరాబు 

తనకుమా_ర్జెను, రాజ్యుంతోబాటు ఆమహాకాయుడికిచ్చివివాహం చేశాడు. 
“డాలితో చేసిన ఆ సాహసకార్యంలో మరుగుజ్తువాడికి మాత్రం ఒక కన్ను 

పోయింది. చివరకు జరిగిం దేమం క, మహాకాయుడికి రెండురాజ్యాలు, భార్యగా 
ఒక రాజకుమాూ_రై, చాలా పెద్ద ధనసంవ _త్తి లభించాయి. అతని మితుడై న 

మరుగుజ్జావా డుమా|తం ఒకచేయి, ఒకకాలు, ఒకకన్ను పోగొట్టకొన్నాడు. 

బిలవంతుడితో బలహీనుడు స్నేహంచే స్టే స్క లాభాలన్నీ బలవంతుడికి, 
నష్టాలన్నీ బలహీనుడికి కలిగితీరుతాయనే నీతి ఈ కథనుఐట్లి తెలుస్తూనే 
శ్రందికదా! అంతర్జాతీయరంగంలోకూడ ఇదే చూస్తున్నాం. క క్రి క్రిమంతమైన 
దేశాలు, వ్యూహ సరిహద్దులను తమ దేశసరిహద్దులకు దూరంగా & ఉంచుకొని, 
శత్రువులతో యుద్ధమే చే రేయవల: సివ స్తే, అది తమ భూమిమిదగాక, ఇతరుల 
భూమిపై జరగాలనే ఆలోచనతో ఆ విధంగా ప్రవరర్తి స్తున్నాయి. రష్యా 
సైన్యాలు సుదూర దేశాలలో వి _స్తరించి ఉండటం చూస్తూనేఊన్నాం. 

అమెరికా సైన్యాలు కొరియాలోను, వియత్నాంలోను పోరాడటం చూచాము, 
పెద్దదేశాలు తమతమ బలాబలాలను తేల్చుకొనే యుద్దర ంగాలుగా చిన్న 
దేశాలు మారుతున్నాయి. వాటిలోని (పజలను పెద్ద దేశాలవా ద తమ 

ఫిరంగి మేతగా ఉపయో గించుకుంటున్నారు, 

_కాంతికిగూడ శక్తి అవసరం 

(ప్రపంచాన్ని మనం సరిగా అర్జంచేనుకొంపే, మనయొక క స్వతండ తము 
వైభవపూర్తమునై న జాతీయజీవనానికి అజేయమై న జాతీయళ క్రి ఒక్కటే 
నిజమైన "ఆధారం కాగలదనే సామాన్య నిర్ణయానికి వచ్చితీరుకాం. 



దురాక్రమణశ కుల గుండెల్లో బెదురుపుట్లి ంచి, ఇతర దేశాలు మనమిత్రత్వాన్ని 

ఆశించేటు చేయగల శకి మనకుండాలని మనం గు రిసాం శకియీ se) (an. జూల ల్ అథి 

జొతీయజీవనానికి అమృతంవంటిది. 

అసలు బలహీనంగా ఉండటమం టే బలవంతులై న విదేశ్లీళ కలను 
దురాక్రమణ చేయమని, దోచుకొమ్మని ఆహ్వానించటమే బొతుంది. ఆవిధంగా 
(ప్రపంచంలో శాంతి భంగంకావడానికి బలహీనులే బాధ్యులవుతున్నా రు, 

రెండవ ప్రవంచయుద్దాన్ని విన్స్టన్ చర్చిల్ ఒక “అనవనరమై న యుద్ద" 

మని వర్ణించాడు. ఎందుకంటే ఇంగ్ల ౦డు, (ఫ్రాన్సులు తగినంత శ క్తి వీ 
సాహసాన్నీ (ప్రదర్శించి ఉన్నట్ల యితే జర్మనీని తేలికగా యుద్ద పు తొలిదళ 
లోనే అదుపులో పెట్టగలిగేవారనీ, ఆవిధంగా యద్దాన్నికూడా నివారించగలిగే 
వారనీ ఆత డభిప్రాయపడ్డాడు. కొని వారుమా త్రం అజాగరూకులై దిల 

హీనంగా ఉండిపోయారు; ఆవిధంగా జర్మనీయొక గ్రా యుద్దోన్మాదాన్ని 

రెచ్చగొట్టారు. శక్తిమంతంగా ఉండటమొక్క పే శాంతికి సరై నమార్గం. 

ఈనాడుకూడ అమెరికా రష్యాలు రెండూ సమానళ కికలవయి 
నందుననే ప్రపంచయుద్ధానికి ఎవ్వరూ కాలుదువ్వటంలేదని మనకుతెలును. 
వవందాన్ని నాశనంచేయగల అస్తాలు ఇద్ద రివద్ద ఉన్నాయనీ, అణుయుద్ధం 
వస్తే ఏఒక్కరూ దానినుండి బయటపడ లేరనీ ఇద్దరికీతెలును. క్యూబా 
ఉదంతం మనకొక చక్కనిపాళాన్ని నేర్పుతున్నది. క్యూబాను రహన్యంగా 
తన అస్త్ర వ్రయోగస్థావరం చేషుకోవాలనీ, తద్వారా అమెరికాయొ క్ర భ|దతను 
భంగపరచాలనీ రష్యా యత్నించింది. ఆయితే నరై ననమయంలో సాహసించి 
ఆమెరికా తగుచర్యలు తీసుకొన్నది. కొబట్టి రష్యాయొక్క దుస్పాహను 
కుంటువడి, ప్రవంచాన్ని మరొక మహాయుద్ధ ప్రమాడంనుండి కాపాడింది. 

ఆంపే బలహీనదేశాలు క్షేమంగా ఉన్నాయనికాని, యుద్ధ భీతి 
తొలగిపోయిందనికాని అర్థంకాదు, అణ్వాయుధ బలాబలాల అంతిమ 
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ప్రదర్శన ప్రస్తుతానికి ఆగిపోయి భవిష్యత్తులో మరోతేదీకి వాయిదా 

పడింది; అంతే. మిగిలిన విషయాలన్నీ యథాతథంగా కొనసాగుతూనే 

ఉన్నాయి. మనతో యుద్దంచేయటానికి సాహసి సే మానవజొతిఅంతా అణు 

యుద్దంలో మునిగిపోయే" (ప్రమాదం ఉందికాబట్టి ఏ విదేశీశ క్తి మనతో 

యర్థానికి సాహసించదు; కాబట్టి అట్టి ఆందోళన మనకక్కరలేదని మన 

దేశంలోని కొందరు “వే త్తలు' "హామి ఇ స్తుంటారు. కానీ ఇకరులుకూడ 

మనలాగే యుద్దాన్ని సరించి భయపడుతున్నారని ఆనుకోవడం మన 

ఆమాయకత “తుంది. యుద్ద ప్రకటననై నా చేయకుండానే శ్మతువులు 

దురాక్రమణచేసి ఇతరుల భూభాగాలను ఆ|క్రమిస్తూ ఉంటారు. కాశ్మీరు, కచ్ 

(ప్రాంతాల్లోని భూభాగాలను పాకిస్తానుకు, లడఖ్, నేఫాల్లోని భూభాగాలను 

చైనాకు, ఏవిధమైన యుద్ద ప్రకటన లేకుండానే మనదేశం కోల్పోయిన 

ఉదాహరణ కండ్ల క కుగట్టినట్లు కనిపిస్తూనే ఉందికదా ! ఇటువంటి కథే ఇండో 

వై నాలోనూ, ఇతర దేశాల్లోనూ ఈనాడు జరుగుతూఉఊంది. 
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2, పరమాధికారం 

ఈకిరోజుల్లో “అలీన విధానం” “వగతిశీల తటస్థవిధానం' మొద 

లై నవి మన నేదో రోక్షిస్తాయన్నట్లుగా, అనేకం వింటున్నాం. కాని అవీ 
బలహీనులను కాపాడగలవా? ర క్షణకోసం ఎదో ఒక శ కకూటమిలో 

మనం చేరక తప్పుతుందా * బలహీనుల (ప్రగతిశీల తటస్థవిధానమనేది 

కాలితోత న్నే బంతివలె ఉంటుంది. కాలిబంతినిష్పక్షపాతంగాను, “తటస్తంగానూ 
ఉంటుంది, ఒక [పక్కనుంచి వేరొక ప్రక్కకు € తన్నినప్పుడు “పగతిశీలంగా' 

గూడ ఉంటుంది. ఇక, పెద్ద సంఘర్ష ణే |పారంభమయితే, పెద్ద పెద్ద 
రాజ్యాలు బలహీనదేశాల తటస్థ తకు చిలి ల్రిగవ్వ విలువకూడా ఇవ్వవు, 

నిజమయిన తటస్థ విధానం 

మొదటి పప్రపంచయుద్దసమయంలో జర్మనీ తనకు, ,ఫ్రాన్చుకు 
మధ్యజఉన్న పర రత సరిహద్దులను దాటవలసిన ఇబ్బంది లేకుండా చేనుకునే 
నిమి _ళ్తమెః అప్పట్లొ తటస్థంగా ఊండిన నెదర్ లాండ్ లోని మై దానంగుండా 
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తన సెన్యాలను ఫొన్సులోనికి పంప నిశ్చుయించింది. నెదర్లాండు 

డేశాలె న బెల్లియం, హోలెండులు తాము తటస్గులమని ఎన్ని అభ్యంతరాలు 

చెప్పినప్పటికీ, జర్మనీ వాటిని పట్టించుకోక, ఆ దేశాలగుండా తన సైన్యాలను 

RA డప్తీ తన సైనికపొదాల క్రింద వాటి తటస్టతను అణగ దొకి_౦ది. 

ఆ దేశాలుగూడా, సెనికంగా పూ రిసన్నదంగా ఉఊండిఉంసే వాటిని 
ర ఎజానానే భఖ 

నొప్పించటానికి జర్మనీ సాహసం చేసిఉండేదికాదు. 

డ్వాట్టర్లాండు ఉదాహరణ దీనికి పూర్తిగా భిన్నమైనది. గత 

ప్రపంచయద్దసమయంలో స్వీట్లర్ లాండు పూర్తిగా తటస్థవిధానాన్ని 

అవలంవించింది, ఇతర దేశాలతోపోలి స్తే స్విట్టర్ లాండు బీద దేశము. కాని 

అక్కడి (పజాహృదయంమాత్రం (పగాఢమెన దేశభ కిభావన, జాతీయ 
జనానా 

స్వాభిమానం, మొక గ్రావోని స్వాతం త్యభావనలతో నిండినది, యుద 
| థి 

సమయంలో విదేశీ సె న్యాలుగాని, ఆయుధాలుగాని ర వాణాచేయటానికి 

తటస్ట దేశాలను రహదారులుగా ఉపయోగించరాదనేది అంతర్జాతీయ నియమం. 

యుదసమయంలో ఒకసారి జర్మనీపై బాంబులు వేయటానికి వెనతున్న 
ఇంగ్ల ౦డు విమానాలు స్విట్టరాండు భూభాగంపై ఎరుగుతూ కనబడ్డాయి. 

వెంటనే తన వాయుమండలాన్ని విడిచిపోవలసిందని స్విట్టర్ లాండు 

ఆ విమానాలకు హెచ్చరికచేసంది. అయితే తమ శకి నిగురించి. ఎంతో 

అధికంగా ఊహించుకొన్న ఆంగ్లే యలు, ఆ హెచ్చరికలను లక్ష్య పెట లేదు. 

వెంటనే మిసమేషాలు లెక్కించకుండా, స్విట్లర్లాండు ఆ విమానాలను కూల్చి 

. వేసింది, ఆ తరువాత ఇంగ్లాండు స్విటరాండుకు ఒక పెద నిరననపణ్రాన్ని 
వ్ జరం చి 

పంపింది. తమ దొక. స్వతంత్ర దేశమనీ, తాము తటస్థతను కాపాడుకోవాలని 

నిశ ఎయించుకొన్నామనీ, తమ సార విభౌమత పండె మళ్ళా ఇటువంటి సాహవం 

చే స్టే వాటిఫలితం మకోసారికూడా ఇదే అనీ స్విట్టర్లాండు అందుకు 

సమాధానం చెప్పింది. 
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అసత్యం కోసం సత్యాన్ని విడివిపెడితే 

కొని, బిలంలేక పోయినప్పటికీ ఈ [ప్రపంచంలో మనం నర వసౌఖ్యాల 
తోను, గౌర వపతిష్షలతోను జీవించగలమనీ, పంచశీలవంటి ఊదా త్త 

ఉన్నత భావాలను మానవాళికి [ప్రబోధించడం, ఐక్యరాజ్యసమితికి నివేదించడం 
వంటిపనులు మానవసంఘర్ష ణల కన్నిటికీ పరిష్కారమార్షాలు కాగలవు అనే 
ఒక వింతభావన ఈనాడు మన దేశంలో [క్రమంగా బలపడింది. అట్టి వికృత 
భావనలన్నిటినీ, సార వ్రకొలిక సత్యాలుగా (ప్రదర్శించడం జరుగుతున్నది, 

మన దేశంలోని [ప్రముఖవ్యక్తులు “అంతర్జాతీయతి “విశ్వమానవ 
సౌభాతము" వంటి సద్భావనలను మన సై న్యాలకుగూడ (ప్రబోధి స్తున్నారు, 

ఒకసారి ఒక సై న్యాధికారీ, మరొక 'పెద్దమనిషీ మాతోపాటు రైల్లో 

[ప్రయాణం చే స్తున్నారు, వారు ఊర్తుభాషలో మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఓహో! 

మోరు చక్కని ఊర్దూభాష మాట్లాడుతున్నారని సైనికాధికారి తోటివ్య క్తితో 
అన్నాడు. అందుకు ఆ పెద్దమనిషి “అవును, పాఠశాలలో చదువుకొ నేరోజుల్లో 
వేను ఊరూ నేర్చుకొన్నాను. కాని పెద్దవాణ్ణయిన తర్వాత, ఇప్పుడు 

నాకు ఊద్దూపె (పేమ అడుగంటింది" అన్నాడు. కార అమేమిటని 

ఆ సెనికాధికారి అడిగాడు. “ఊర్హూగాని, పర్తి యన్ సాహిత్యంగాని 

చదువుతున్నంత శే సెపు బుల్బుల్, పర్షి యా, యాఫటిస్, మై (గెస్ 

వంటివే కండ్ల ముందు బొమ్మల్లా కనిపిస్తూ ఉంటాయి; దేశాన్ని గురించి 
మా(త్రం ఏమి జ్ఞ ప్లికిరాదు” అని నమాధానం చెప్పాడతడు. వెంటనే 
ఆ సైనికాధికారి ఆశ్చర్యం వ్య క్తంచేస్తూ, “ఎంత సంకుచితభావన మిది! 

నిజంగా మీరు మధ్యయగ మానవుల్లా ఉన్నారు, దేశం, జాతి మొదలై న 

పంకుచిక అవధులకు అంటి] పెట్టుకొని ) 'ఆలోచించరాదు. ఆరోజులుపోయాయి. 

ఈనాడు మనం ఏమి ఆలోచించినా అది వసుధై కభావనతో కూడిఉండాలి' 

అన్నాడు, అటువంటి సైనికాధికారి యుద్ధానికి వెళ్ళాడనుకుందాం. తన 

దేశాన్ని నంరక్షించుకోవాలనే దృఢవిశ్వానంతో అతడు యుద్దం చేయ 
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గలుగుతాడా? ఏక్షణంలోనై నా, అతనిలోని “వసుధై కభావని అతని కెదురు 

తిరగవచ్చు. “ఈనాటక మేమిటి ? నేనెందుకు పోరాడాలి? వారుగెలి స్తే 

మాత్రం నష్టమేమిటి? వారుకూడా మనవంటి మానవులేకదా!' అని అత డను 

కోవచ్చును. అప్పుడింక మన గతేమిటి ? ఇట్టి “వనుధై కభావని సర్వ 

నాశనం కాకుండా మనల్ని కాపాడుతుందా ? 

ఈ [ప్రపంచం ఎప్పుడూ సమస్యలతో నే సతమతమవుతూ ఉంటుందని 

మనకు తెలిసినదేకదా ! ఈ ప్రవంచాన్నిచూచి ఒక జ్యోతిష్కుడు కలత 

చెందాడు. ప్రపంచ భవిష్యత్తు ఎలాఊంటుందో తెలునుకోవాలనే 

కుతూహలంతో ఈ భూమిపై తమ(ప్రభావాన్ని చూపుతున్న వివిధగహాలు 
ఏ ఏ స్థానాల్లో ఉన్నాయో గుర్రించటానికి (ప్రారంభించాడు అతను, ఒక 

గ్రహంతర్వాత మరొక (గ్రహస్థితిని గు_ర్జిన్తూ దానివల్ల కలుగబోయే 
మంచిచెడులను గురించి ఊహలల్లుకుంటూ, తన గ్రామం వెలుపలికి నడ చివచ్చి, 

అతను అక్కడున్న నూతిలో “పడ్డాడు, అతని అద్భష్టంకొద్ది ఆ నుయ్యి 

చాలాకొలంగా పొడుపడి, ఎండిపోయి ఉంది. తనను కొపాడుమని అందులో 

నుంచి కేకలు పెట్టాడు. ఎవరో బాటసారు లాదారివెంట పోతూ, ఆ కేకలు 

విని అతజ్జి నూతిలోనుంచి వెలికితీసి, “పండిత్ జీ! [తోవకెంతో దూరంగా 
ఉన్న ఈ బావిలో మో రెట్లాపడ్డారు?” అని ఆశ్చర్యంగా అతన్నడిగారు. 
(పపంచ పరిస్థితిని చూచినపుడు తనకు కలిగన వ్యథ, [గ్రహాల ఉనికి 

నిర్ణయించడానికి తానుచేసినయత్నం, వాళ్ళకు వివరించిచెప్పి, తాను నూతిలో 
పడినందు కతను దుఃఖించాడు. (ప్రపంచ జాతకాన్ని చూచేముందు, మో 
జాతకాన్ని గుణించుకొని ఉన్నట్లయితే ఈ నూతిలో పడకుండా ఉండే 

వారేమో అని వారు వ్యాఖ్యానించారు. 

బలహీనతను, అజ్ఞానాన్ని అంతర్జాతీయత అనే ఒక గొప్ప నినాదం 

పేరున ఈనాడు చలామణీ, చేసుకొంటున్న పెద్దమనుషులకు, ఆ జ్యోతిప్పు నికి 

కలిగిన నష్టాలను విని గుణపాళం నేర్చుకొమ్మని, తమ స్వాధీనంలో లేని 
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అంతర్తాతీయ వ్యవహారాలను గురించి ఆలోచించబోయేముందుగా తమ 

సంసారాన్ని చక్కదిద్దుకొమ్మని సలహాఇవ్వాలి. [ప్రపంచ వ్యవహారమంతా 

శ_క్రియొక్క రాజకీయాలతో ముడిపడి, సామర్థ్యమొక్క కే సర్వోన్నతంగా 

ఉన్న ఈ రోజుల్లో “ప్రపంచసమై క్యత' నంటి మాటలను చెప్పేవారికి 
అసలు తామేమి మాట్లాడుతున్నారో తెలిసినట్లులేదు. స్వార్గ ప్రయోజన 
స్వోత్కర్ష లే (పధానంగాగల, రాజ్యాల మనుగడయే ఈనాటి (ప్రపంచ 

రాజకీయాల్లోని ఒకేఒక యథార్థం. దీనిని గమనించనివారు అసత్యమైన 

దానికోసం సత్యాన్ని విడిచి] పెట్టి నే అవుతుంది. 

ఒకసారి నేనొక "పెద్దల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, దేళపరిస్థితి 

నంతనూ సింహావలోకనంచేసి, ఆంతశికమైన కుళ్ళును కడిగివేసి ₹ క్తి 

మంతులంకాకపోతే మనమొకజాతిగా మనలేమంటూ నా భావాన్ని వ్యక్తం 

చేశాను. “మనమొకజాతిగా (బ్రతుకకపోతేనేమి ? మనం బతికే ఉంటాం 

విభేదాల్లే ని ఒక మానవజాతిగా జీవిస్తాం.” అని వెనువెంటనే ఒక ఆతి 

తెలివై న వ్యాఖ్య వచ్చింది. “అదిమాత్రం ఎందుకు ? మనం చనిపోయిన 

తర్వాతకూడా మనం జీవించేడంటాము. పదార్థం నాశసంకాదని విజ్ఞానశాస్త్రం 

నిరూపించిందిగదా ! కాబిట్టి మన బూడిదగాని, గోరీల్లో మన క శేబరాలుగాని 

ఉండనే ఉంటాయి” అని “చేను సమాధానం చెప్పాను. 

ఆత్మ వ్యామోహపు పరిణామాలు 

“అంతర్జాతీయి, “ప్రవంచసమై క్యతిలవంటి నేటి మోజులు మన 
సమాజాన్ని ఇంతటి హాస్యాస్పదము, (ప్రమాదకర మునై నస్థితికి తెచ్చాయి. 

అట్టినినాదాల మత్తులో ప్తూర్చిగా పడిపోయాం. “వపంచళాంతి 

“అంతర్జాతీయత” మొదలై న మునుగులను దాల్చిన  విదేశీశక్తుల 

దుర్గాక్రమణపథకాలను గుర్రించలేనంత అశ కత మనలో (ప్రవేశించింది. 
ఈ శ కులు మనదేశంలో అంతర్జాతీయ శాంతిసమ్మేళనాలు ఏర్పాటు చేస్తూ 
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ఉంటాయి; తమదేశంలోమా పత్రం (ప్రవంచవినాశకరములె న అణ్వాయుధాలను 

తయారుచేసూనే ఊంటాయి. మనలను తమకూటంలోకి చేర్చుకొని, తాము 
(ot = 

మున్ముందు చేయబోయే యుద్ధంలో మనలను ఫిరంగిమేత చేసుకోవాలనేదే 

వారి ఈ [పయళ్నాలన్నిటితోని ఒకే ఒక ఆంతర్యం, వారుకూడ “శాంతి నే 

కోరుతున్నారు. అది ఎటువంటి శాంతి? తాము యజమానులుగాను, ఇతరులు 

బానిసలుగాను ఉండగా, తాము సుఖిశాంతులలో ని|దెంచాలని, బానిసలు 

మాత్రం తమలోతాము పోరాడుకొని తమయజమానికి నిద్రాభంగం చేయ 

రాదని వారు కోరుతున్నారు. ఇంకా అటువంటి వెట్టి ప్యామోహాలకు 

లొంగిపోయి మనలను మనం “మోసం” చేసుకొంటూ, మనయొక్క “వగతి 

శీలి “అంతరాతీయ” దృక్పథాలను గురించి గొప్పలు చెప్పుకొంటున్నాం. 

సామ్యవాదులు నిర షహించే అంతర్జాతీయ శాంతిసమ్మే ళ నాలనబడే ఈ కుతంత్రా 

లన్నీ సొమ్యవాదవి స్తరణవథకంలో “నూబీ ,వవేళే యనల వవేళు” 

వంటివని పూర్తిగా తెలిసికూడా మనవారు వాటేలో పాల్గొంటున్నారు, 

ఈనాడు మన నాయకులు (ప్రకటించే “శాంతియుత సహజీవనం” “వంచ 

శీలి వంటి నినాదాలు, కాగితపుఒప్పందాలు స్వార్థపరులకు, దురాక్రమణ 

కారులైన దేశాలకు మనదేశంపట్ల ఊన్న దుష్టవాంఛలు తీర్చుకొనేందుకు 

"పెపే ముసుగులుగా ఉపకరి సున్నాయి. పంచశీలపట తన విశ్వాసాన్ని 
పల మాలలు బట లా 

ప్రకటించటంలో వై నా తన వాచాలత్వాన్ని చూపిందని మనకు తెలుసు. 
బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించిననాటినుండి, అంటే సుమారు రెండువేల 
సంవత్సరాలనుండి చైనా మనకు మితదేశమనీ, (శేష్టమైన పొరుగు 
డేశమనీ [వశంసించటం జరిగింది. చె నాతో స్నేహాన్ని ఎట్లాగో అటాగా 

రం se] వ, 

నిల బెట్టుకొ నేందుకు దృఢనిశ్చయం చేనుకొన్నామని మన నాయకులు 

(ప్రకటించారు. ఎటాగె నానరే ముసి ముల స్నేహాన్ని పొందాలని ఒకప్పుడు 
న న ae) చ 

మనదేశంలో ఇదేవిధంగా తీర్మానం చేసుకొన్నాం. ఆది మన జాతీయ 
సమైక్యత, గౌరవ (ప్రతిష్టలకు ఎంతటినప్టం కలిగించిందో మనకు బాగా 
తెలిసినదే, ఇక గాడ కూడా చరిత పునరావృత మై ౦ది. 
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దుశ్శకునాలను ఉపేక్షించాం 

బౌద్దమశానుయాయి అయిన |ప్రాచీనచై నా కొద్ది సంవత్సరాల క్రింద 
పూర్తిగా మారిపోయిందని మనం మరచిపోయాం,. ర ష్యాయొక్క మంత్ర 

దండం, చైనా శవంలో ఒక భూతాన్ని ప్రవేశ పెట్టి , దొనినొక రాక్షసిగా 

తయారుచేసింది, ఈనాడు మన సరిహద్దుల్లో దానియొక్క “పై ాచిక 
నృత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం, అది 'టిబెట్'ను కబళించినప్పుడు, పండిట్ 
నెహ్రూ సున్నితంగా తన నిరసనను తెలియజేస్తే, తమ ఆంతరంగిక 
వ్యవహారంలో జోక్యం చేసుకోవద్దని చై నా మోమోటమి లేకుండా నెహూమ 
మందలించింది. కీ _రిశేషులై న మన ప్రధానమంతి కిక్కురుమనకుండా 
ఆ జాతీయ అవమానాన్ని దిగ్మమింగారు. అప్పటినుంచి చైనాతో స్నేహాన్ని, 
“పంచశీలియొక్క ప్రతిష్టను నిలబెట్టుకొనేందుకై రోజురోజుకీ పెరిగి 
పోతూన్న వేల చెల్లి స్తూనే ఉన్నాం. రెండు గొప్ప దేశాలమధ్య 

“శాశ్వతమైన స్నేహ సౌ(భ్రాత్రాలను నిలుపుకొనేందుకు చేసుకొన్న 
చారి|తాత్మక సంధిఐన ఈ పంచశీలపె ఈ మహామహులై న ఇద్దరు 

(సధానమం(తులు సంతకాలు చేస్తున్న సమయంలోనే. చైనా సెనిక 
శకటాలు లర్దాభ్లో తాము నిర్మించుకొన్న సైనిక రహదారులగుండా 
చొచ్చుకువచ్చాయి; మన హిమాలయ ప్రాంతాల్లోని పెద్దపెద్ద భూభాగాలను 
చైనా ఆక్రమించుకొన్నది. 

ప్రఖ్యాత ఆర్థికళాస్త్రవే _క్త+ గాంధీజీ ప్రథమశిమ్యడునై న డాక్టర్ 
జె, సి, కుమారస్ప రష్యా, వైనా దేశాలను సందర్శించి వచ్చిన తర్వాత, 

వాళ్ళదృష్టిలో పంచశీలకు, దాన్ని (వౌసిన కాగితానికున్నంత విలువగూడా 

లేదని, ఆనాడే (ప్రకటించాడు. ఐనా నలు[పక్కల _ [కమ్ముకువచ్చే 

సామ్యవాద దురాక్రమణ ప్రమాదాన్ని గమనించకుండా (గుడ్డిగా మన 

నాయకులు తమ ఊహాలోకాల్లో విహరించారు. హిమాలయ ప్రాంతా 
లయిన లర్జాఖ్, నేపాల్, సిక్కిం, భూటాన్, నేఫాలను (టిబెట్ 
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నుండి ముందుకు పొడుచుకువచ్చిన ఉద్ధత చై నాపిడికిలియొక గ్ర వదు 

(వేబ్ళలా) ఐిర్మాను, చైనా అంతర్భాగాలుగా చిత్రించిన దేశపటాలను మన 

దేశంలోని సామ్యవాదులు ఇక్కడ పంచిపెట్టారు. ఇట్టి దేశపటాలను మన 

[పభుత్వం కనీసం స్వాధీనమై నా చేసుకోలేదు. 

కృ శ్చేవ్ మనదేశాన్ని సందర్శిస్తూ, కాళ్మీరువెళ్ళి “మిరు కష్టంలో 

ఉన్నప్పుడు, ఈపర్వతశిఖరాల కెక్కి సహాయంకోసం కేక పెట్ట డి, మోకు 

సహాయం చేసే సందుక్రై మేము అటు(ప్రక్త కన ఎల ల్లప్పుడూ సిద్దంగా + ఉంటామని 

(పకటించాడు. వారియొక గ్రా అనుయాయులు ఈ దేశ లో ఉన్నార నీ, 

వొ రేనమయంలో నై నానరే అట్టి సహాయంకొరకు గోల పెట్ట వచ, ఎనీ మాతం 

మనం మరచిపోరాదు. 

కృ శ్చేవ్, బుల్లానిన్లకు గతంలో ఎన్నడూ ఎరుగనంతగా దేశం 

మొత్తంలో వశంనలు, స్వాగతాలు పలుకుతూ, ప్రపంచశాంతికి అగే 
సరులుగా వారిని పొగడుతూ ఊఉన్నరోజుల్లోనే రష్యాదేశ చలనచిత్ర మొకటి 
మన దేశంలో (ప్రదర్శించారు, ఆ చలనచిత్రం మాస్కోనగర  దృశ్యంతో 

(ప్రారంభం అవుతుంది, ఆ చి త్రవ్యాఖ్యాత “భవివ్యత్రవంచ రాజధానియైన 
మాస్కో” అంటూ వ్యాఖ్యానిసాడు. మాస్కో భవిష్య(త్పవంచరాజధాని 

కావలెనం టే, (ప్రపంచమంతా రష్యాస్వాధీనంలోనికి ముందుగా వచ్చి 

తీరాలిగదా ! 

రజకుని గాడిద 

ఇట్లి వటి ధర్యవన్నాలను |ప్రవచించటంద్యారా మనయొక్ష_ ఆంతర్జాతీయ 
కు భు చా జ 

ప్రతిష్ట పెరిగిపోతుందనే |భ్రమనుండి మనం ఇంకా బయటపడలేక 

పోతున్నాం. కాని నక మేమిటి 9 పాకీస్తాన్ ఉదాహరణ తీసుకుందాం. 

మనతో పేగునంబంధంగల పాకీ స్తాన్ దురహంకారంతో మనలను అవమా 

నించడానికి, మన జవానులను, అధికారులను కాల్చివేయడానికి, రొంగిలించ 
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డానికి, మన విమానాలను కూల్చివేయడానికి, అక్షడి హిందువులను 

మూకఉమ్మడిగా హత్యచేయడానికి వచ్చే ఏ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకోవడం 

లేదు. ఇప్పుడది మనదేశంపె దండయాత్ర చేసిందికూడ, సింహళంవంటి 

చిన్నదేశం, తరతరాలుగా ఆచ్చట నివసిస్తూన్న లక్షలాది మనసోదరులను 

వెలికి నెట్టి వేస్తోంది. బర్మాగూడా అ దేపద్దతి మొదలు పెట్టింది. కొళ్మీరు 

సమస్యను ఐక్యరాజ్యసమితికి నివేదించాం. మన “ఘనమైన అంతర్జాతీయ 

'ప్రతిషి మనకున్నా ఆ ప్రపంచసంస్థ మనలను దురా క్రమణదారుతోపాటు 

ఒకేగాటను కట్టి నది. చై నా బంధించిన పదకొండుమంది అమెరికా దేశప్ప 

విమానవోదడకులను విడిపించటంలో మన వలుకుబడి పనిచేసిందనీ, 

కొరియాతోనూ ఇతర (త్రాకూడా మనం ఎంతో (వ్రముఖపాతను నిర్వహించా 

మనీ చెప్పుకుంటున్నాం. అటువంటప్పుడు మన జాతీయ గౌరవ సమైక్యతలు 

దెబ్బతింటున్న సమయంలో, మన ఈ “ఘనమైన ఆంతర్జాతీయ ప్రతిష్ట 

ఎందుకు అక్కరకు రాలేదు ? దినమంతా తన యజమానికోసం కష్టవడి 

సేవచేసిన తర్వాత, పొట్ట నింపుకోవటానికి, బయటకు తరిమివేసిన రజకుని 

గాడిదవంటిదా మన (ప్రతిష్ట ? 

మనయొక్క శాంతిపియత, తటస్థ విధానాలమూలంగా, పెద్ద 

దేశాలన్నీ మనతో మై తిని నెరపుతూ గౌరవిస్తున్నాయని మన నాయకులు 

తరచు ప్రకటిళూ ఉంటారు. అమెరికా రష్యాలనుండి మనం పొందుతున్న 

ఆక్జికసహాయోన్ని వారు చూపిస్తారు. అయితే ఆ అమెరికాడేశమే మన 

శత్రువై న పాకీసాన్కు అత్యంత ఆధునిక ఆయుధాలను సర ఫరా చే స్తున్నది. 

ఒక [వక్క బలిపశువును మేపినట్లు మనల్ని ఆరికసహాయంతో బలపరునూ 
యి డు జాలీ 

మరొకపక్ష మనపై దురాక్రమణ జరిపేవారికి ఆయధాలు అందజేయటం 

మనపట్ల వారికున్న స్నేహానికి చిహ్నమా ? విడివడని (భాతృత్వబంధనాలను 

వై వాతోము, స్నేహాన్ని భారత దేశంతోను కల్లిడన్నట్లు (ప్రకటిస్తూ, చైనా 

యొక్క దురాక్రమణపథకాలకు (ప్రోత్సాహకశ కిగా ఉంటున్న రస్యాను 
' భూ 
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గురించి ఎక్కువగా చెప్పనక్కరలేదు. (పపంచరాజ్యాలయొక ముఖ పీతి 

మాటలను, రాజకీయపు పెతులను, అమాయకంగా నమ్ముతూ (పపంచ 

రాజకీయాల్లో మనకు చాలా గొవ్పస్థానం ఊంది, అని మనలను మనం 

పొగుడుకుంటూ ఉన్నాము, ఉదాహరణకు, కొన్నిఏండ్త క్రితం (శ్రీమతి విజయ 

లక్ష్మీ పండిట్ ను ఐక్యరాజ్యసమితియొక్క సర్వసభ్యసమితికి అధ్యతరాలుగా 

ఎన్నుకొన్నారు. ఐతే అంతటి “గొప్ప గొరవాన్ని' మనదేశానికి 

కలిగించడానికి వెనుకఉన్న కుత్సితమేమిటి ? సరిగా, అప్పుడే, కాళ్మీరును 

ఒక న్వతంతరాజ్యంగా మార్చేందుకు షేక్ అబ్బుల్లా పన్నిన విద్రోహ 
పూర్త మెన కుట బట్ట బయ లైంది. అతి పదవినుంచి తొలగించి బందీచేశారు. 

ఆ కుట్రతో ఐక్యరాజ్యసమితి తాబేదారులకు గల కుత్సితసంబంధాలుకూడ 
వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన ఆ కు(టదారులను తమ 
వనిముట్లుగా ఉవయోగించుకొన్న ఇంగ్లండు, అమెరికా దేశాలవారు తమ 
పరువు ప్రతిష్టలను కాపాడుకొనేందుకు, కాశ్మీరులో తమస్థానం నిలుపు 

కొనేందుకు, ఏదోవిధంగా మనదేశాన్ని మంచిచేసుకొని తమ ఎత్తులను 

నిరాఘాటంగా కొనసాగించేందుకు, అవనర మైన మార్షాలనన్నిటినీ "వెతుక 

సాగారు. కీ॥ శే మన [పధానమం(తి జవహర్లాల్ నెహూగారి చెల్లెలికి 
ఐక్యరాజ్యసమితి అధ్యక్షపదవివంటి గొప్ప గౌర వస్థానం ఇవ్వడంకన్న 

తగిన సాధనం వేరేముంటుంది? ఇది చాల చతురతతో కూడిన పొగ డ్త 
మా(తమే; అంతకన్న మరేమికాదు. కాని మనం మాత్రం అమాయకంగా 

ఈ చర్యను మనకు నిజంగా జరిగిన గౌరవంగా భావించాం. 

ఈనాటి కొక గుణపాఠం 

మన జాతీయ (ప్రతిష్టకు, (ప్రగతికి పునాదిరాళ్ళుగా మనం స్వీకరించిన 
గొప్ప గొప్ప సిద్ధాంతాలకు ఈ కఠోరి "వాస్తవిక [ప్రపంచంలో విలువలేదని 

మనకు దీన్నిబట్టి తెలున్తున్నది. చేతులు పదే వదే కాలిన తర్వాతగూడా 
ఊహాలోకాల్లో విహరించే వ్యామోహంనుండి వెలువడలేకపోవటం మన 



396 వొంచజన్యం 

దురదృష్టం. ఈ పరిస్థితి ఈనాడేకాక గత అనేక శతాబ్దాలనుండి కూడ మన 
(ప్రజలకు ఒక శాపంలా దాపురించింది. చెంగెజ్ ఖాన్ ఈ దేశ ౦పె దండయా[త 

చేయటానికి సన్నాహమవుతున్న సమయంతో, ఇచట అనేకమంది బౌద్ద 
మతాన్ని స్వీకరించినవా రున్నారని అతనికి తెలిసింది. అందుచేత తానొక 

బౌద్దుడుగా మారుతున్నట్టు నటించి, అటుపైన దండయాత్ర చేశాడు, ఇ కడ 
ఊన్న అనేకమంది బౌద్దులు, అతడు తమ మతంవాడని భావించి, అతణ్లీ 

స్వాగతించటానికి ఎదురేగారు. దీని ఫలితమేమిటి? బౌద్రమతంయొక్క 

అహింస అనే ముసుగుతోనే చెంగెజ్ ఖాన్, మనుష్యుల పు రెపోగుం 

రాసులు సేర్చాడు. 

(పపంచం శ ర్త నారాధిస్తుంది 

నిజమైన శాంతి, గౌరవ ప్రతిష్టలను పొందడానికి అజేయమై న 

జొతీయశ కిని నిర్మించటమే ఏకెకమార్గమని ఇప్పటికై నా మనం గు ర్రించాలి. 
అప్పుడు మాత్రమే మనం (ప్రపంచానికి (ప్రబోధించే గొప్ప సిద్దాంతాలకు 
విలువా, ప్రతిష్టా ఏర్పడుతాయి. బిలహీనునియొక్క. త_త్త్వబోధన ఎంతటీ 

ఉదా త్తమై నదై నా (ప్రపంచం వినదు. (ప్రముఖ వార్తాపత్రికల్లో వెలువడిన 
పాతషిదంతం ఒకటుంది. మన (ప్రముఖ జాతీయకవియైన రోవీం|దనాథ్ 

టాగూర్ ఒకసారి జపాను వెళ్ళారు. హిందూ త_త్త్వశా ప్రంయొ క్ర (శేష్టత్వం 

గురించి వారు విళ వ్రవిద్యాలయ విద్యార్థుల సభలో (పసంగించవలసి 

ఉంది . కొని కొద్దిమంది ఆచార్యులను మినహాయించి, ఆ సభాభవనమంశా 

శూన్యంగా ఉంది. (శ్రోతలు అంత తక్కువ సంఖ్యలో ఊండటం గౌరవ 

పొత్రుడై న అతిథికి అవమానకరమౌతుందని భావించి ఆ సభలోని ఒక 

ఆచార్యుడు దూరాన నిలిచిన్న విద్యార్థులను ఆ ఉపన్యాసం వినేందుకు 

రండని ఆహ్వానించాడు. “ఒక బానిసజాతియొక్క తత కళా స్వాన్నిగురించి 

మేము వినడలచలేదని' ఆ విద్యార్థులు నిష్కంర్ల గౌ చెప్పి ఆ నభకు రావటానికి 
నిరాకరించారు, 
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(ప్రపంచం శక్తి మంతులనే ఆరాధి స్తుంది, రెండవ (ప్రపంచయుర్ధానికి 

ముందురోజుల్లో ఇంగ్ల ండు శ త్తి మంతమై ఉన్నప్పుడు, మన (ప్రజలు 

అంగ్లే యులను [పశ ంసించేవారు; "అనుకరించేవారు. కాస యుద్ధం జరుగుతూ 

ఉండగా, ఒకదశలో జర్మనీ గెలు స్తుందేమోననిపించిన వెంటనే హిట్లరును, 

నాజీ సిద్ధాంతాన్ని గూడ వారే గౌర వించ నారంభించినారు. హిట్ల రును, నాజీ 

సిద్దాంతాన్ని ఈనాడు గొంతు చించుకొని తీవంగా నిందించే వ్యక్తులు 

ఆరోజుల్లో వాళ్ళను ఎంతో (ప్రశ ంసిస్తూ, రహస్యంగా జర శనీ రేడియో 

వొ ర్రలను వింటూ ఊండేవాళ్ళని మనకు తెలుసు. జర్మనీ దండయాత్రను 

పౌర ంభించి రెండువారాలై_ నా కాకముందే, [ఫాను లొంగిపోయిందని 

విన్నప్పుడు ఎంతగానో ఉప్పాంగిపోయిన వ్యక్తులే, జర్మనీయొక్క 

సైనిక క్రిని తుత్తునియలుచేసి ప్రపంచంలో (ప్రముఖ శ క్తులుగా నిలచిన 

అమెరికానో, రష్యానో ఈనాడు ఆరాధి స్తున్నారు. సామ్యవాదాన్ని స్వీకరించిన 

రష్యా చై నాల పొశవీక శ డీ (ప్రదర్శనవల్త నే ఈనాడు సామ్యవాదం 

అనేకమందిని ఆకర్షి ంచగలుగుతూ ఊంది. [ప్రపంచపు తీరు అట్లే చి. ఐల 

హీనుని మాటకు ఎవ్వడూ గడ్డిపరక కిచ్చిన విలువయినా ఇవ్వడు, 

ఉత్ప్సద్యన్తే విలీయన్తే దర్శిదాణాం యునోరథాః: ౫ 

(దర్శిద్రుల కోర్కెలు పుడుకూ ఉంటాయి, గిడుకూ ఉంటాయి) 

అని మన పూర్వికులు ఏనాడో చెప్పారు. 

బలమే వుణ్యం, బలహీనతే పావం 

ఏ పరిస్థితిలోనై నై నప్పటికీ, బలహీనుడే బాధలు పొందుతాడు, న్వత 

స్పద్ధంగా బలహీనమై న జాతిని, ఏ ఒప్పందాలు, మైతీనంబంధాలు కాపాడ 

లేవు. బలహీనత 'ఆక్మనాళ నకారియేగాక ఇతరుల్లోని హంసా(వ్రవృ త్తి తిని 

గూడ రెచ్చగొడుతుంది. కాబట్టీ, అది. వ్రవంచంలో | ఒక దారుణమైన మహా 
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పాపం, భౌతికమైన మనుగడ మహోన్నతమైన “ధర్మరిలోని ఓక 

అంశమని, అట్టి భౌతికమైన అస్తిత్వానికి శకి ఒక్క'పే ఆధారమని 
మన పూర్వికులు చెప్పారు. ఒకప్పుడు తీవమైన కరువుఏర్చుడి, విశ్వామిత్ర 

మహర్షికి అనేక దినాలతరబడి తినటానికి ఆహారమేమి దొరకలేదు, 
ఒకనాడు ఒక చండాలుని ఇంటిలో చచ్చిన కుక్కయొక్క క్రుళ్ళిపోతున్న 

కాలు ఒకటి ఆతని కంశ్ష బడింది. వెంటనే విశ్వామిత్రుడు దాన్ని చేతబిల్టి 
ముందుగా దాన్ని భగవంతునికి నై వేద్యమిడి తినబోతుంపే ఆ చండాలుడు 
“ఓ మహర్షి! మిరు! కుక్కకాలు తినడ మేమిటి ?' అని ఆడిగాడు, 
“తవన్సు చేయటానికిగాని, [ప్రపంచంలో ఏ పుణ్యకార్యాలు చేయటానికిగాని 
ముందుగా నేను జీవించాలి, బలంగా ఉండాలి” అని ఆయన ఐదులు 

చెప్పాడు. 

శక్తి అనగానే అదేదో పాపమన్నట్లు, నింద్యమన్నట్టు దాన్ని 

తక్కు_వచూప్పు చూచే ఆలోచన ఒకటి కొన్నిదశబ్దాలుగా ఇక్కడ ఏర్పడింది, 

“అహింస” అనే పదానికి చేయండిన వక్రభాష్యం, జాతీయమేఢలో విచక్షణా 
శక్తిని నాశనంచేసింది; బలం కలిగి ఉండడం “హింసిగా భావిస్తూ మనలోని 

బలహీనతను ఘనంగా చెప్పుకోనారంభిందాం. 

అహింస ఆనేది ఒక నకారాత్మక భావమని, హింస అనే భావాత్మక 

పదానికి ముందు “అి చేచ్చుటంవల్ల అహింస అనే పదం ఏర్పడుతుందని 

ఒక సాధువు ఆన్నాడు. “హింసని చేయటానికి తగినంత బలముండి ని|గహం, 

విచక్షణ, కరుణలవలన “హింనిను చేయనివాడే నిజమై న *అపాంసిను 

పాటించేవాడు, 

ఒక బబవంతోణ్ణి ఎవరై వ ఢీకొన్నాడనుకొందాం. “ఫరవాలేదు 

మి[త్రమా!నువ్వు నావట్ల జరిపినదో షోన్ని నేను కమి స్లున్నా'నని బలవంతుడు 

జాలితో చెప్పితే, అతడు “అహింనిను పొటి స్తున్నాడని చెప్పగలం. తోటి 
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వ్య కిబుల్హ (బిద్దలుకొట్ట గలశ క్తి ఉండికూడా ని[గహాన్ని చూపాడతడు. 

ఒక సన్నని, బలహీనుడై నవ్య క్తి - కేవలం ఒక దోమవంటివాడు త్రోవ 

వెంట వెన్సుతూఊండగా, ఒకవ్య క్రీ వాడి చెవులు మెలి పెట్టాడనుకుందాం, 
అప్పుడా దోమ, నఖ శిఖ పర్యంతం గడగడ వణుకుతూ, “అయ్యా! నిన్ను 

నేను క్షమించొనని అంకే ఆ మాటకు విలువేమిటి ? అతడు అహింనను 

పాటి స్తున్నాడని ఎవరంటారు ? దొంగలు తన ఇంటిని దోచుకుంటూ ఊం కే 

వాళ్ళను ఆపలేక “వనురై కకుటుందికమ్' (ప్రపంచమంతా ఒకే కుటుంబం) 

అని పెద్దగా |ప్రవచించేవాడివంటివాడే ఇతడు. పిరికివాడని, ఆత్మవంచకుడని, 

పెద్దపెద్ద ధర్మపన్నాలచాటున తన పిరికితనాన్ని దాచుకొనేందుకు మా[తమే 

యత్ని స్తున్నాడనీ, అంతకన్న ఏంచేయటానికీ అతనికి రై ర్యంలేదనీ 

లోకులు భావి స్తారు, ఇట్ట పొరపాటు ఆలోచనలతోను, ఆత్మవంచన కలిగించే 

ధర శ్రపన్నాలతోను మన దేశవాతావరణం నిండింది. తెచ్చికోలు నెతికాధార ౦0తో 

“శాంతి” “అహింసిల ధర్యపన్నాల దుమారంలేపి దానిచాటున మన చేతకాని 
తనాన్ని దాచుకొంటున్నాము. 

బలహీనుని అహింన 

ఇటువంటి వికృతమై న భావనల మూలంగానే మనం అన్నిచోట్లా 
దెబ్బ తింటున్నాం; మన సరిహద్దులు కుంచించుకపోవటం 

చూస్తున్నాం. మాతృభూమియొక్క సమైక్యతను, గౌరవ,ప్రతిష్టలను 
సంరక్షించే తలంపులో ఎవడూ లేడు. రోజురోజుకూ మనపై ఆనమాన 
పరంవర వచ్చివడుతున్నది. మన (ప్రజలను శ|తువులు కాల్చిచంపుతూనే 
ఉన్నారు. పండితన్మెహూ పుట్టినరోజున మన సై నికుల మృతక శేబరాలను 

పదకొండింటిని చై నా మనకు బహూకరించింది! మేము శాంతి కాముకుల 

మని చెప్పుకుంటూ మనం వీటన్నిటినీ దిగ [మింగుతున్నాం. అవమానాలను 
పదేపదే. సహిస్తూ ఊరుకున్నవాడు ఆడదీకాదు, మగవాడూకాధని 

మహాభారతం చెప్పుతున్నది. 
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ఏతావానేవ వుదుషో యదమర్ష యదక్షమా + 
శయావాన్ నిరయర్లళ్ళ నైవ శ్రీ న వును వుమాన్ 4 
( అవమానమును సహించనివాడే నిజమైన పురుషుడు, అవమానము జరిగి నపుడు రోషమునందక సహించి ఊరకుండువాడు పురుషుడుకాని శ్రీగాని 
కా నేరడు.) 

గొప్ప ఉదాహరణలు 

ఇతరులను విన్యములుగా చేయగల సామర్థ్యమున్న ప్వుడే మనిషి 
తాను విన్యముడ్డె. ఉండాలని మన త _క్వళా స్రం చెపుతున్నది. ఎప్పుడు 
ఒకవ్య క్రి ఇతరులను క్షమించగలడు ? తనను అవమానం చేసినవాళ్ళను 
దెబ్బతీయగల శక్తి ఉన్నప్పుడే ఆ పని చేయగలడు. ఎవ్వుడు ఒకవ్యక్తి 
ఇతరులను సేవించగలడు ? యావ(త్పపంచంయొక గ్ర వినయపూర ఏకమైన 
"సేవను పొందటానికి అర్హ తను తాను సంపాదించుకొన్నప్పుడే అది సాధ్యం. 
ఆదర్శ ప్రాయమైన ఈస్థితినే మనం (ట్రీకృష్ణునిలో చూడగలం. చిన్నతనం 
నుంచి గూడ అనేకమంది దుష్టరాక్షసులను వరుస పెట్టి మట్టుపెట్టిన పిదవనే భగవద్గీతలో “అహింని |వ్రబోధించాడాయన. కంనుణ్హి సంహరించి ఉగ్ర సేనుణ్ణి సింహాననంమై పునః ప్రతిష్టించినవా డతడే. అయినా తానుమాశ్రం ఆ నభలో ఒక ద్వారపాలకునిలా నిలిచి, అతిథులుగా విచే ఎసీన రాజుఅందరికీ స్వాగతాలు చెప్పాడు. రాజనణూయయాగంలో అ(గపూజనందిన అతడే యాగంలో భోజనంచేసినవారందరి ఎంగిలిఆకులను ఎ _తీపార వే సేవని స్వీకరించాడు. మన త క్వం చెప్పే నందేశమిది. 

వన జాతీయ శీలానికి [ప్రమాణాలను సృష్టించిన (శేష్ట గురువర్యు లందరూ ఆదర్శవాదంతో వా _ప్తవికతనుగూడ మేళవించారు. మానవ సంకేమంయొక్క మహోన్నత 
యించారు. రామాయణంలో ఒక ఉదంతం ఉన్నది 
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ముమ్మరంగా సాగుతున్న సమయంలో జరిగిన నంఘటన ఇది. రావణు! 

కుమారుడై న మేఘనాదుని సంహరించినతర్వాత, లక్ష్మణుడు అత 

శిరస్సును తన శిబిరానికి తీసుకొని వచ్చాడు. మేఘనాదుని భార్యయైన 
సులోచన, తన భ_ర్తక శేబరంతోపాటు అగ్ని ప్రవేశం చేయదలచినదై 

తన భర్త శిరన్సును తనకిచ్చివేయమని ప్రార్జించేందుకు రాముని ₹బిరాని! 

బయలుదేరి వస్తున్నది. రావణుని శిబిరదిశనుండి ఒక అందమైన స్త్రీ తమ 

దిశగా రావటం చూచిన (శ్రీరామచంద్రుని సె నికులు ఆమె తప్పనిసరిగా 

సీతయే  అయిఊంటుందని భావించారు. ఆనందోత్సాహాలతో ఉప్పొంగి 

పోతూ తమ ఆయుధాలను వినర్జించటానికి సంసిద్దులయ్యారు. వీరి నంభ్రమ 

కారణాన్ని విన్న (శ్రీరాముడు మాతం “వది తలలు, ఇరవై. చేతులతో 

రావణుడు ఇంకా [బతికే ఉన్నాడని మర చిపోకండి, రావణుని శవంమాద 

నడచివెళ్ళిన పిదపనే మనం లంకలో |వవేశించగలం; సీతను విడిపించగలం; 

అంతవరకు సీతను చూడగలమని కలలోనై న అనుకోవద్దు. అటువంటి 
(భ్రమలో పడకండి” అని ప్రశాంతంగా వారికీ నచ్చచెప్పాడు. మనస్తత్వ 
శాస్త్రంలో దిట్టగాబిట్టి, ఆతడు రావణుని న్వభావాన్ని సరిగా గుర్తించ 

గలిగాడు. అతనిలోని రాక్షసత్వం అంతటి లోతుగా పాతుకొని ఉన్నదనీ, 

ఎట్టి పరిస్టితుల్లోనూ, అది అతణ్హి మారనియ్యదని, అమోఘమైన రామ 
ఎ ఇ ౧ 

బాణంవల మాత్రమే, వాడి "పేడ విరగడ బజాతుందని శ్రీరాముడు 
నిశ్చయించాడు. మానవజీవితంలోని మహోన్నత (ప్రమాణాలను నిల బెట్ట టం, 
శ క్రియే అన్నిటికన్న (ప్రధానవిషయమని దృఢంగా విశ సింఛడం జు 

అయన న్వభావంలో ఈరెండు ఇమిడిడన్నందుననే “మర్యాదాపురుషోతముడు” 
కాగలిగాడు. 

మహాభారతంలోకూడ (శ్రీకృష్ణుడు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జునుడి 
లోని పౌరుషాన్ని ఆవాహనచేస్తూ 

క్రైబ్యమ్ యూ నచ్చ abs పార్ట్ / 

(అర్జునా ! అకర్మణ్యతకు లోమకావర్దు _అని హెచ్చరించాడు. 
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గీతలో ఉపదేశం మాత్రమేనా ముఖ్యం? ఏ సందర్భంలో ఆ 

సందేశం వెలువడింది? నందేశం ఎవరిచ్చారు? శిమ్యుడెవరు?-_ ఇవన్నీ 

ముఖ్యమే. ఇదంతా ఒక వీరోచితమై న నేపథ్యంలో సమకూడింది. ఊపదేశకు 
డైన కృష్ణుడు ఆ యుగానికే మహావీరుడని అందరూ అంగీకరిసారు. 
ఆతని శిమ్యడైన అర్జునుడు కూడా సాటిలేని మేటివీరుడు. (శ్రీకృష్ణుని 
తర్వాత లెక్కించదగినవాడతడే. యుద్ధభూమిలో ఇద్దరు మహావీరులమధ్య 
నడచిన సంవాదం “గీతి అనేది; అది ఎనలేని ఆధ్యాత్మిక విజానభండారం, 

నిర్భీకత, వీరత్వం లేకపోతే ఈ సంఘర్ష ణమయ జగ క్తలో, ధర్మాన్నీ, 

న్యాయాన్నీ స్థాపించలేమనే జీవన నత్యాన్ని ఇదంతా (వ్రన్ఫుటం చేస్తోంది. 

అర్దునుడు పిరికివాడు కాదు.కౌని పెద్దలు, గురువులు తన ప్రతిపక్షంలో నిలచి 

ఉండడం చూచి, తాను చేసేపని సముచితమై నదేనా అని అతనికి 

సంశయం కలిగింది. అతడు యుద్దర ంగంనుండి పారిపోదలచలేదు: 

నై రాగ్యభావంతో తన ఆయుధాలను విసర్జించి తన ప్రతిపక్షులచేతిలో 
చనిపోవాలని తలచాడు. 

యది మా మయ్యవతీకార యళశ్రం భస్రపాణయం ! 
ధార్తరాన్టా? రో హయ్య స్తన్శే క్షమతరం భవేత్ ౫ 

(నేను (వతీకౌరం చేయకుండా ఆశన్త్రుడ నై యుండగా, రణరంగంలో 
ధృతరాష్ట్రని పుతుఖు శస్త్రధారుళై నన్ను సంహారి'స్తే నా కడే మేలు.) 

ఈనాడు అదేవిధమైన తికమక మన నాయకుల హృదయాలను 
పల్తి పీడి స్తున్నట్లుంది; “ఆవలీకారం' “కాంతి” అనే మాటలు, వదేపదే అ అటి a) 

గొంతుచించుకొని అరుస్తున్నారు. అయితే అర్హునునకు, నేటి నాయకులకు 
మానసికన్థాయిలో ఎంతో తేడా ఊంది. అర్జునుడు (ప్రత్యణువున ఒక 
మహావీరుడు. మరి (ప్రతీకారం చేయము అంటూ ఈనాడు మనకు వినిపించే 
డాబునరిమాటలు మనలోని ఐలహీనతను కప్పిపుచ్చుకొ నే సెపె మునుగులు 
మాత్రమే ! 
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నరియైన త_త్త్వదర్శనం 

కోరినా, కోరకపోయినా ఈనాటి [ప్రపంచంతో సంఘర్ష ణలు వచ్చి 

తీరతాయి, మనం సదాచారులుగా ఉన్నంత మాత్రాన ఇతరులుకూడ తమ 

కుటిలబుర్దిని విడిచి పెడతారని ఏముంది ? అటువంటి బొ త్తిగా బుద్దితక్కువ 

ఆంధవిశ్వాసంతో ఉండటంకన్న ఆత్మవంచన వేరే ఊంటుందా ? గ్ "లివేదిక 

వద్దకు మెల్లగా తీసికొనిపోతూన్న “యజ్ఞవసవు' “అటప్రతీకారానికి 
మూ ర్రీభవించిన ఉదాహరణ కాగలదు ఏమా, త్రం గొణుగుడై నా లేకుండా 
చిది "శన మెడను కసాయివాని క_త్తీకెజగా చాపుతుంది. అటువంటి 

అమాయకము, “అహింసావాది” మైన పాణిని చంపరాదని క్షణమైనా 

కసాయివాడు ఆలోచించడు. మరి పులిని యజ్ఞ పశువుగా బలి ఇద్దామనే 
ఊహనై నా చేయటానికి ఎవ్వరూ సాహనం చేయరు. బలహీనము, సొధువు, 
అహింసొజీవి అయిన మేకయే యజ్ఞ పశువుగా అంగీకరింపబడింది. 

ఆళ్యం నైవ గజం నైవ వ్యాాభం నైవభనైవనదచ + 
అజావ్ముతం బలిం దద్యాత్ దేవో దుర్చలమాతకొః 4 

(గుగ్రాన్నీ, ఏనుగునూ బలి ఇవ్వం, ఇక పులిమాట వత్తనేకూడదు. మరి 
బలి వేసేది మేకపిల్లనే, దేవుడుగూడా బలహినులనే భక్షీసాడు .) 

తినే సుభాషితం ఒక టున్నది. 

ప్రతీకారం చేయరాదనే మనఃప్రవృ _క్రికి ప్రతిఫలమది. అయితే 
కకారణంగా మనం హింస కుప[కమింపరాదు. ఇతరులు మనలను హింసించే 
వీవకొశం కల్పించరాదు. తనపట్ల హింస జరగడానికి అవకాశం కల్పించటం 
కొడ హింసయే అవుతుంది. ఆవీధంగా అది అధర్మమే! ఒకసారి ఒక జై న 
"ధువు అహింనయొక్ష గ్రా (ప్రాముఖ్యం వ్యాఖ్యానిస్తూ “నిన్ను సర్వూనాశ శనం 
యో నంసిద్దమైన పాళవికళ క్రి ఎదురె ర నప్పుడు ఆత్మరక్షణ (వయత్నం 
తీపహాంనో షై ట్ చేయకపోతే, వ దుష్టళ క్తి కి చేసే పాంనకు (ప్రోత్సాహ 
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మిచ్చినవాడవే అవుతావు. ఆవిధంగా నీవు ఆ నేరాన్ని (ప్రోత్సహించిన 

వాడవే అవుతావు. నేరంచేసినవా డెంతటి దోషియో, అందుకు ప్రోత్స 

హించినవాడుగూడ అంతటి దోషియే. ఒక పనిని *“హింని అనిగాని, 

“అహింసి అనిగాని నిర్ణయించడానికి, “ఊద్దేశ్యమే' చేసిన పనికంటె 

(ప్రముఖమైన అంశమవుతుంది” అని అన్నాడు. 

ఇటువంటి విషయంలో నిజమై న మహాపురుషులయొక్క (ప్రబోధాలు 

ఎల్లప్పుడూ మనకు సరియెన మార్గాన్నే చూ పెడుతున్నాయి. పరమ 
య చు "టి. 

దయాళువై న సంత్ తుకారామ్ కూడా 

“జయా తిబేగ౧ నాల్ బూతాంయే(౧ వపాళన అలుక నిర్ణజన 

కంట కాంచేలో 

(1పాణులన్నిటిని సంరకీంచుట దుషశకులను ఇికీంచుట) 
ల్ల యా 

అని దయాన్వభావాన్ని నిర ఎచించాడు. 

“అహింని అనే వదం ఉచ్చరించగానే, మహాపురుషులు బుద్ధ భగ 
వానుడూ, మహాత్మాగాంధీ- వీరిద్దరి పేర్లూ మనసులో మెదలుకాయి. బుద్ధ 
భగవానుని జీవితంలో జరిగిన ఒక ఉదంతం ఈ సందర్భంలో ముఖ్య 
మయింది కాగలదు. ఒకానొక రాజ్యంలోని నర్వ పై న్యాధిపతి, వారి మండి 
దీక్ష పొంది శిష్యత్వాన్ని స్వీకరించడానికి, బుద్దుని దగ్గర కొచ్చాడు. 
బిక్షువుగా మారాలనే (పేరణ మో కెలా కలిగిందని బుద్దుడాయన్నడిగాడు. 
ఆ సేనాధిపతి ఇలా అన్నాడు: లజ్జ [శత్రువులు మా రాజ్యం మిదికి దండె త్తి 

వచ్చారు. నేను వారి నెదిరించినట్లయితే అది హింసకూ, ర క్షపాతానికీ దారి 
తీస్తుంది. అది మహాపావం కనుక ఈ మైనిక బాధ్యతను వదులుకుందా 
మని నిశ్చయించుకున్నాను. మా కాంతి, అహింసల మార్గంలో పయనింవ 
దలచుకున్నాను.” _ బుద్ధుడిలా బోధించాడు “నీవు ఈ మాదిరిగా ఇక్కడ 

కొచ్చేయడం వల్ల శత్రువులు దురా[కమణ నాపబోరు. మారణహోమం 

] 
| 
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కావించి సర్వనాశనం చేసి తీరుతారు. నీవు నీ బాధ్యతను విస్మరించి, నువ్వు 
రక్షించవలసిన అమాయికుల్ని గాలికి విడిచి సెసేస్తే స్తే వారి మోద జరిగిన 
దౌర్జన్యం యొక్క పావభలమంతా నీదే అవుతుంద. మంచివారిని కాపాడ 
వలసిన బాధ్యత నీ ధర్మం. ఈ విధి నిర్వహించటం వల్ల వీకే పావం 

అంటదు. కనుక వెనక్కు వెళ్ళి నీ విధిని నిర ప్రహిందు_ అహింసకు అన 
లైన అర్ధాన్ని బుద్దుడీ (ప్రకారంగా చెప్పాడు. 

గాందీజీ గూడా ఇదే ధోరణిలో ఉద్బోధించారు. ఆప హమ్మ దాబాద్ లో 

ఒకసారి, ముసి ములు హిందువులమై పె దాడి చేసి, ఘాతుకకృత్యాలుచేస్తు ౦పే 

పాందువులు ఇళ్ళూ వాకిళ్ళూ విడిచి పారిపోవటం మొదలుపెట్టారు. గాంధీజీ 
వారితో పరుషంగా ఇట్లా అన్నారు “ఏమిటంత పిరికివాళ్ళుగా ప్రవ ర్తి రి స్తు 

న్నారు? నా పేరె త్తి చిలుకల్లాగా, అహింసా నామాన్ని జపిస్తూ, "ఆ 

ముసుగులో ప్రాణాలు కాపాడుకోవటానికి పారిపోతున్నారు. నా అహింన 
ధైెర్యవంతులది. పిరికివాళ్ళది కాదు. పిరికివాళ్ళలాగా ఇలా పారిపోయే 

కంటే, పోరాడుతూ, చంపటంగానీ, చావటంగానీ, మెటుగు” 

శ్రీకృష్ణుడు కూడా ధర్మ నంస్థావనలో 
“వినాశాయ చ దుష్క్టృతాం” (దుష్టులను నాశనం చేయట) కూడా 
ఇమిడిఉందని సుస్పష్టంగా తరతరాలవారికి |వకటించాడు. ఆ సిద్ధాంతానికి 
మూర్తీభవించిన ప్రతీక (శ్రీకృష్ణుడే! యుద్ధాన్ని నివారించి, శాంతిని నెల 
కొల్చేందుకు తనళ కినంతా ధారవోని ఆతడు (వ్రబోధించాడు, వ్ర యత్నించాడు. 
కాని ఆ్యప్రతిహతళ క్రియే చివరకు సమన్యను వరిష్కరి న్తుందని, దూర 
దృష్టితో స్పష్టంగా గ్రహించాడాయన. సనంధిరాయబారాలు జరవటానికి 
ఆతడు దురోధనునివద్దకు వెళ్ళబోతుంటే, దుష్పన్వభానంగల దుర్యోధనుడు. 
శ్రీకృష్ణునికేమై నా అవకారం తల'పెడతాడేమో అని, (శ్రీకృష్ణుడు క్షేమంగా 
'కాగలడో లేడో అని ధర్మరాజు ఆదు ుర్దావడ్డాడు. +. అట్టాగే జరిగినట్ల యితే 

a 



కానేదుర్యోధనుజ్తీ, అతని అనుచరబృందాన్నంతనూ నాశనంచేసాడు కాబిట్లి 

యద్ధంచేయనవనర ంలేకుండానే రాజ్యం ధర్మారాజుకు లభిసుందని శ్రీకృష్ణ 

హామౌ యిచ్చాడు. కష్టాల నెదుర్జానే సమయంలో శ క్తి మంతున కుండవలసిన 

సరియైన దృక్పథమే. అవనరం లేకపోయినప్పటికీ, న్యాయనమ్మ తము 

గొరవ(ప్రదమునైన సంధికి అవకాశ మున్నప్పటికీ, ఎవ్వుడూ బల(పయోగాన్ని 

గురించే మాట్లాడుతూ ఉండటం, (ప్రయోగించటం అమానుషము, 

పాశవికము. అయితే ఎప్పుడూ సంధినిగురించి మాట్లాడటం, అన్యాయాన్ని, 

అవమానాన్ని తొలగించేందుకు మరేమార్శమూ “"లేనవ్పుడుకూడ శక్తి 

నుపయోగించకపోవడం కేవలం పిరికితనము, చేతకానితనము మాత్రమే 

కాగలదు, 

కాబట్టి _కలోరవా స్తవాలతో కూడిన ఈ (స్రపంచంలో ఆ 

మహాపురుషుల జీవితాలు మనకొనంగిన నిజమై న సందేశాన్ని సరిగా అర్థం 

చేసికోవలసిఉంది. నేటి (ప్రపంచంతీరును చూ సే హ్ శ _క్రీయొక్క భష 

ఒక్కటి మాత్రమే దానికి అవగాహన అవుతుంది అనేదే అందులోని 

కఠోరసత్యం. అనంతశ క్రియొక్క అచంచలమైన పునాదిపైన మాత్రమే 

జాతి అభివృద్ధిచెంది, వైభవోపేతమైన స్థితిలో తననుతాను నిలుపుకో 

గలుగుతుంది. 

అజేయ జాతీయ నంకల్చశ క్తి కావాలి 

అటువంటిక క్రి ఎక్కడ లభి స్తుంది? అట్టి జాతీయశ కక్రికి, నిజమైన 

అక్షయప్రోతస్సు ఏది? జాతిలోని [ప్రజలందరియొక్క నునంఘటితము, 

సమర్చితము, ఆనుశాసితమూనై న జీవితమే అందుకు ఆధారం కాగలదు, 

(ప్రజల్లో ఆంతర్నిహితంగా ఉన్న శక్తియొక్క. ఆవిష్కరణలు మాత్రమే 

జాతీయజీవనానికి సంబంధించిన వివిధ రంగాలు. అటి అఆవిష్కర ణల్లో 
కు 
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రాజకీయశ క్రీ కి ఒకటి, సె నికళ క్తి మరొకటి. కానీ నుశిక్షతము, (ప్రగాఢ 

దేధక్తీ కి యుతము, పొరుషయ క క్రమూనై న ప్రజల అ స్తిత్వమే శక్తి కంతకూ 

యుద్ధంచే సే సేది తుపొకీకాచు; దానివెనుకనున్న హృదయం మాత్రమే 

అని చెప్పినమాట యదార్థమే. దేళభ క్రియుతమైన సుదృఢహృదయం రేనిజే 

ఎన్ని ఆయుధాలు, ఎంతటి మందుగుండుసామ (గి ఉన్నవ ఎటికీ అవి దేశాన్ని 

కాపాడలేవు. ఇందుకు నిదర్శనంగా నాగపూర్లో ఒక ఉదంతం జరిగింది. 

హిందూ ముస్లిం కలహాలని వ్యవహరించే (ప్రతి పోరాటంలోన్తూ కొ్టేది 

ముందు మస్తేములూ, పడేది హిందువులూ. కనుక అటువంటి కలహాలను 

ముస్తిం దౌరనా ర్ల న్యాలు అనేవ్యవహరించాలి. అటువంటిసమయంలో ఒకసంఘటన 

జరిగింది. ఒకహిందువు, మందుతోదట్టించిన తుపాకినిచేతదాల్చి, తనయింటిలో 

“పెఅంత స్తులోకూర్చున్నాడు. కొందరు ముస్తి మ్గూండాలు అతని యింటీపై 

దాడిచేశాడు. తలుపులు గట్టిగా బిగించి ఉన్నాయి కాబట్టి , వారు లోనికి 

సోలేకపోయారు. అప్పుడు [కిందనున్న దుర్మార్గుల్లో ఒకడు శన చేతిలో 

ఉన్న ఒకచిన్న గొడ్డలిని చూపుతూ పె నకూర్చున్న వాడివంకకు చూచి 

కేకలు పెడుతూ, “చేతిలో తుపాకీ పారెయ్, లేకపోతే ముక్కలు 

ముక్కలుగా నరికిపారేసా” అని అరిచాడు. అదివిని భయంతో గడగడ 

వణుకుతూన్న హిందూ “సజ్జనుడు, తన చేతిలోని తుపాకీ జారవిడిచాడు. 

అడే తపాకీకి చివర కొతడు అహుళయ్యాడు. కాబట్ట నిర్ఫీకుడై. , ఉక్కు 

లాంటి సంక ల్పబలంగల మనిషిమా[తమే ఆయుధాలను ఉపయోగించగలడు; 

తనను రోక్షించుకొనగలడు. జాతివిషయంగూడ అటువంటి దే. 

ఆచరణయోగ్యంగా, వాస్తవంగా ఊండేట్టు జాతియొక్క- (పవర్లనను 

నిర్దేశించేమార్గాన నడచినప్పుడే, "మహ _త్రరజాతిగా మళ్ళీ మనం నిలబిడ 

గలుగుతాం. “అందుచేత మన చయత్నాలన్నీ ఒక అజేయమై న జాతీయ 
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శక్తి నిర్మాణమార్గంలో జరగాలి. దానికిగాను జాతీయచె వై తన్యం పొంది, 

అనుశాననదిద్దంగాను, సమన్వయభావంతోను జీవిస్తూ, అజేయము, 

(ప్రబలమునై "న ఒక జాతిగా రూపొందడానికి కావలసిన శిక్షణ మన (ప్రజలకు 

ఇవ్వాలి. ఈ (పపంచంలో వై భవసంపన్నమై న స్వతం|త్రజాతిగా జీవించే 

వరమాదికారం పొందడానికి మార్గ ౦ అదొక్క కే 



మన జాతీయ జీవనలక్ష్య, వై భవాల సాధనమార్ల ౦లో దీవ స్తంభాల 

వలె దారిచూపుతూ మన మహాపురుషులు (ప్రకాశిస్తూ నిలచి ఉన్నారు. అడే 

మార్గాన్ని భావితరాలవారు విజయవంతంగా అనుసరించేందుకుగాను 

ఆ మహాపురుషులయొక్క. ఊ_త్రేజప్రదాలై న స్మృతులు, ఉదాహరణలు 

జాతియొక్క_ మనఃఫలకంపె స్వద్భంగా నిలచి ఉండాలి. మేధావులు, 
కర్మరులునై న ఆ పురుషుల చర్యలను, సంపూర్ణ జీవితాలను నరియైన 
దృష్టికోణంలో (ప్రదర్శించాలి. నరిగా ఈ ఉద్దేశ్యంతోనే మన ప్రాచీన 
వీరవరులయొక గై జయంతులు, వర ర్లంతులు, (పాచీనకాలంనుండి మన 

జాతీయ నం|వదాయంలో గౌరవస్థానం వహి స్తున్నాయి. 

మహాపురుషులకు దైవత్వాన్ని అంటగట్టడం 

.' అయితే అటువంటి ప్రొదీన మహాపురుషులు రూపొందించిన 

లను మననంచేనుకొనే నంప్రదాయంలో ఒక తీవ్రమైన వికృతి 
గేష్పవశా త తు (ప్రవేశించింది. 
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యద్యద్విభూతియత్స త్వం శ్రీయదూర్హితమేవ వా / 

తత్తదేనావగచ్భు త్వం మము తేజోంళనంభోవం 7 

(మహత్యము, అందము, సామర్థ్యము వీటిలో ఏ ఒక్కటి ఉన్న [పాణీ 

అయినా నా జేజిన్సులోని అంశనుండియే పుట్టినదని తెలుసుకొనుము.) 

అనే భగవద్దీతాళ్లోకంపై పరిపూర్ణవిశ్వాసముంచి మన (ప్రజలు 

అటువంటి (శేసులైన మహాత్తు లయొక్ట అసామాన్యశ_క్రినిచూచి దానియందు 
దివ్యత్వావిష్కు తిని, దివ్యకేజస్పులోని ఒక విస్ఫులింగాన్ని చూ స్తున్నావ, 

అంతమేకకు అది బాగానే ఉంది 

కాని అటువంటి మహాపురుషులందరూ మానవాతీతులు, సామాన్య 

మానవునకు అందుబాటులో ఉండేవారుకారు అనే (భమమయ విశ్వాసానికి అది 

దారిదీసింది. సామాన్యమానవుడు తాను పరిస్థితులప్రాబల్యానికి లొంగిపోయే 

బలహీన పాణి ననుకొంటూ వారందరినీ దివ్యత్వపరిధిలోకి | (తోసి బాధ్యత 

నుండి తప్పించుకోటానికి ఒక సుర క్షితమార్గాన్ని వెతుక్కుంటాడు. దానివల్ల 

తన నిత్యజీవితంలో అనేక కప్ప నష్టాలకు గురి అవుతూ వారిని అనునరించ 

వలసిన బాధ్యతనుండి బయటప డాడు. కాను ఐలహీనత, నిన్సహాయకలకు 

లోనై ఆవదల నెదుర్కొనవలసిన శ్రమనుండి తనను ఆదుకొని 

క+పాడుమని భగవంతుని ప్రార్థి స్తా సాడు. తానుమా[తం ఇంటివద్ద నుఖంగ 

కూర్చోవాలనీ, మిగిలిన విషయాలన్నీ భగవంతుని ఆను; గహంచేతవే 

చక్క ఐడాలనీ భావి స్తాడు. 

దీనికితోడు అతితక్కువ బరువు బాధ్యతలతో అత్యధిక లాభము, 

సుఖం కలగాలనే మోజు దాదాపు అన్నిరంగాల్లోనూ |ప్రవేశిందింగి, 

“నేను పురుషుణ్ణి; పురుష[పయత్నంతో నుఖదుఃథాలను లెక్కించకుండా 

అధికశ్రమచేసి నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిసానుి అనే పౌరుషన్వభావం 

మృగ్యమె పోయింది. సంవన్నకుటుందింలో పుట్టిన వ్యక్తి ఏ ప్రయత్నమూ 
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లేకుండానే వైభవ విలాసాలకు అధిపతి అవుతున్నాడు, కాబట్టి అదృష్ట 

వంతుడుగా పరిగణింవబడుకతున్నాడు. అన్న పానాదులకు ఆతడు బాధవడ 

నక్కరలేదు. కద్రమైన సుఖాల్లో అతడు మునిగితేలేందుకు అవకాశం 

కల్పిస్తూ, పిలిసే స్తేచాలు పరుగునవచ్చి అతనికోసం |వతిచిన్నవనీ చేసపెతే 

అనేకమంది పీవకు లతనికున్నారు. ఆ విధంగా నిస్సహాయత చేతనో లేక 

సుథానుభూతి'పె న మోజుచేతనో కాని తాను పనిచేయవలసిన అవనరం 

జీవితంలో కలుగరాదని సామాన్యమానవుడు సహజంగా కోరుతాడు, 

భగవంతుడు భూమికి దిగివచ్చి, కమ్షాల నుడిగుండంనుండి తనను దరికి 

చేర్చాలనీ, ఆతడే తనపై సౌఖ్యపరంపరను వర్షించి, & తర్వాత తన 

అవతారాన్ని చాలించి మళ్ళీ తన దివ్యధామానికి చేరుకోవాలనీ అతడు 

భావిస్తా డుం 

అటువంటి ఆశతోనే సామాన్యమానవుడు తనకు కష్టాలు కలిగి 

నవ్వుడు భగవంతుజ్జ్డి ప్రౌర్తి స్తా సొడు. తన (ప్రార్థనలకు సర్వశక్తి 8 మంతుదై. న 

పరమేశ్వరుడు కరిగిపోతొడనీ, తనవంటి “సాధువులను” రక్షించేందుకు 

భూమిపై అవతరించి 

వర్మితాణాయ సాధూనాం, బినాకాయ చ దువ్చుతాం / 

భర్భునంజ్థావనార్థాయ నంభవామ యుగే యుగే ౯ 

| సాధుప్పరుషులను సంరక్షించేందు కుం దుర్మాధలను శిక్షీంచేందుకు. 

ధర్మాన్ని (వతిష్టించేందుకు నేను మశ మళ్ళీ ఆవిర ఎవిస్తాను 

అని తాను భగవద్గీతలో చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చుకుంటాడనీ భావించి 

ఆయనను శరణుకోరుతాడు, 

ఈ విషయంతో, మన సంఘస్థావకులు చతురోక్తులు ఆడుతుండేవారు. 

“ఈనాడు మాత్రం ఆవతరించవద్దని భగవంతుని నేను | 
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జన్మి సే, అకర్మణ్యతా, స్వార్లాలో - అంకే అధర్మంలో ఈ సమాజమంతా 
చి థం 

మునిగిఉండటం చూచి, అధర్మాన్ని నాశనం చేస్తానని తాను చేసిన వాగ్దానం 

(ప్రకారం ఈ సమాజాన్నంతటినీ నాశనం చేసితీరుతాడు, కాబిట్టి సమాజ 

కార్యంలో త్యాగభావన, నిరంతరపరిశ్రమలు కలిగిన జీవితం గడపడమే 
పర మార్గంగా పెట్టుకొన్న సాధువులుగా మొట్టమొదట మనం మారాలి. 

అప్పుడు భగవంతుని ఆహ్వానిస్తే అతడు దుర్మార్గులను నాళనంచేని, 
చి MO 

మనలను రక్షిన్తా డు”. 

కాని సామాన్యమానవులు “అవతారపురుషులను తరచు స్మరించు 

కొంటూ, మూర్తీభవించిన దివ్యత్వంగా వారిని ఆరాధిస్తే చాలు, తమ 
కర్తవ్యం నెరవేరినశేనని భావించుకొంటారు. అంతకన్న వేరేపని చేసే 
కోరిక వారికి లేదు. ఉదాహరణకు మన్మప్రజలు (శ్రీరామచంద్రుని విష్ణుమూర్తి 

యొక్క అవతారంగా భావిస్తూ శ తాబ్దాలతర బడి ఆయనను పూజిస్తూనే 

ఉన్నారు. కానీ, ఆ (శ్రీరాముని పౌరుషగుణాలను అలవరచుకోవాలనిగాని, 

ఆతని జీవితాన్ని మూ ర్తీభవింపచేసుకోవాలనిగాని, మనలో చాలామంది 

ఆయనను పూజించటంలేదు. దీనికి సంబంధించిన ఒక చక్కని ఉదంతం 

మన సంఘస్థాపకులు చెపుతూ ఊండేవారు. నిత్యమూ క్రమం తప్పకుండా 

ఇంటిలో ఆఅధ్యాత్మరామాయణాన్ని పారాయణచేసే అలవాటున్న ఒక వయో 

వృద్దునితో ఒకప్పుడు మాట్లాడుతూ, |శ్రీరామునిలోని ఏగుణం మోకునచ్చింది? 

దేన్ని మోజీవితంలో ఆచరణలో ెట్టాలనిపిస్తున్నదని ఆయనను అడిగారు, 

ఈ మాటలు వింటూనే ఆయన కోపంతో రెచ్చిపోయి, “ఏమిటీ ఈ అర్థంలేని 

మాటలు ! మానవమాత్రులమైన మనం భగవంతునియొక్క గుణాలను 

ఆలవర్చచుకోగలమా? ఈ పారాయణవల్ల పుణ్యం వస్తు ౦ది, దానివల్ల 

మోక్షం వస్తుంది. అంతకన్న మనకు కావలసిందేమిటి?' అని అరిచాడు. 

ఢ్రీకృషనివట్ల గూడ ఇడేద్భృషి ఊంది. భగవదీతను, దివ్యమైన 
వి ళా. (3 లి మణ 

ధార్మికగ్రంథంగా భావించి, దానిలోని శోకాలన్నిటినీ కంత స్థం చేన్ 
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పారాయణచేస్తూ, సర్వ (శేష్షంగా దానిని (ప్రళంసి స్తే సే దాలు - అనేది ఒక 

విచితభావన. ఇది మన సమాజంలోని అన్నిరంగాల్లోను, అన్నిస్థాయల 

మనుష్యుల్లోనూ గూడుకట్టుకొని ఊన్నదని మనకు తెలుసు. కాని భగవద్గీత 

మానవ క  ర్రవ్యబోధనలో పర మోత్కృష్ట (గంథమనీ, నిత్యజీవితంలో 

ఆచరణలో "పెట్టదగినదనీ - మన ఊహకే తట్టదు. 

నిన్న మొన్నటి ఉదాహరణ ఒకటి పరిశీలిద్దాం. లోకమాన్య 

తిలక్ మహాశయుడు గొప్ప కర్మయోగి, [ప్రముఖ జాతీయనాయకుడు. కాని 

వారి మరణానంతరం వారి అనుచరులుగాని, సామాన్య(పజలుగాని వారి 

(్రేష్టజీవికాన్ని , ఉదాత్త సద్గుణాలను తమ జీవితాల్లో అలవరచుకోవటం 

గురించి పట్టించుకొనలేదు నరిగదా, కనీనం వారు “ఏర్పరచిన రాజకీయ 

నంప్రదాయానై. ఎనా కొనసాగించటానికి యత్నించలేదు. దానికి బదులు 

వారాతని శిలావి[గహాలు ప్రతిష్టించారు. కొన్ని పాఠశాలలు (ప్రారంభించారు. 

వారి పేరున నిధులు పోగుచేశారు. జయంత్యుత్సవాలు జరిపించి, నోటి 

మాటలతో వారిపె శ్రద్దాంజలిని, (ప్రశ ౦నల వర్షాన్ని కురిపించారు. ఇవన్నీ 

చేయటంతో లోకమాన్యునివట్ల కర్తవ్యం నెరవేరిందని వారు సంతృప్తి 

చెందారు. ఆమాయక భ క్రా(గేనరులు కొందరు తిలక్ ను ఒక చతుర్చుజునిగా 

చేసి ఆరాధించసాగారు, ఆయన భగవంతునియొక్క_ అవతారమని, తాము 

సామాన్యమానవులమని వారి భావన. మరి సామాన్యులై న తాము, అట్టి 

మహోన్నత దివ్యత్వాన్ని చేరగలమని ఎట్లా ఆశించగలరు ? తమజీవితం 

కేవలం తిని తిరగడానికి, ధనం సంపాదించటానికి, సంతానాన్ని కని 

పెంచటానికి, చివరకు ఏదో ఒకనాడు చనిపోవటానికి మాత్రమే ఊద్దేశింవ 

బడింది. 

వురుషాకారమే పరమేశ పరుడు 

మహాపురుషులను దేవతలకోవలోకి నెట్టి వేయడానికి ఎందుకు 

చూ స్తున్నాం ? ఒళ్ళుదాచుకొనే మన _స్తత వమే దానీకి కారణం. సామాన్య 
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మానవుడు కష్టాలమధ్య _ చిక్కుకొన్నపుడు ఆందోళన చెందుతాడు, 
భయకంపితుడౌతాడు. వేరే ఏమి చేయటానికి తోచక భగవంతుని శరణు 
కోరుతాడు. దుఃఖిస్తూ, మరొకసారి ఆవతరించుమని భగవంతుణ్ణి పార్టి సాడు, 
అట్టి నిరాశాంధకారంలో భగవంకునికన్న వేరే ఆశాకిరణం “అతనికి 
కనపడదు. మహాత్ములు, విద్వాంసులుగూడ ఒక్కొక్కసారి ఆవిధంగా 

తపించటం చూస్తాము. అట్టి స్థితిలో, ఎవరై నా ఒక మహాపురుషుడు ప్రత్యక్షమై 
పరిస్థితిని శారుమారుచే స్తే = పౌరుషం, రె ధైర్యం, బుద్ది ఉపయోగించి దాన్ని 
మార్చీవే స్తే సే_వెంటనే అతి దేవతలకోవలో చేర్చుతారు. కాని అట్టి మహా 
పురుషులను మానవుల పరిథినుండి బయటకి |త్రోసివేయటం కేవలం జ బలహీన 

తయే అవుతుంది. 

మన ప్రజల్లోని ఇట్టి వికృత మనస్తత్వాన్ని తొలగించి దాని 
స్థానంలో పౌరుషాన్ని, (ప్రయత్నశీలతను నెలకొల్పాలి. “యత్నతో 
దేవ జాణావా” (ప్రయత్నమే పరమేశ్వరుడు అని సమర్గరామదాను 
చెప్పాడు. మానవ (ప్రయత్నరూపంలో మూర్తీభవించిన భగవంతుని మనం 
శరణుపొందాలి. ఇది కర్మభూమి, అంటే పురుషప్రయత్నమే (ప్రధానమైన 
భూమి ఇది. అసామాన్య శక్తిసామర్థ్యాలు కల అనేకమంది మహాపురుషుల 
చెమటతోనూ, రోక్షంతోనూ తడిసిన పవిత్రమైన భూమి ఇది. మనలో 
అంతర్నిహితమై ఉన్న శక్తులు, సద్గుణాలు, ఇక్కడే వికసిస్తాయి, 
అంతర్నిహితమై న దివ్యత్వం ఉద్భుద్దమయ్యెది ఈ భూమిమిదే. నవ్యమై న 
ఇట్టి విశ్వానం పురుష[ప్రయత్నపథంలో మనలను ముందడుగు వేయించుగాక! 

ఆ మహాత్ములను దేవతలుగా గాక, సామాన్యమానవులయ్యుండికూడా తమ 

పయత్నంద్వారా మహోన్న తిని సాధించినవారిగా పూజిద్దాం; గౌర విద్దాం, 

మన కుటుంబిజీవనంలో ఏదై నా దుర దృష్టం సంభవి సే Er మనలో ప్రతిఒక్ష డు 

కంటితడి పెట్టిన ప్లే, రావణుడు... సీతని త్రుకొనిపోయినప్పుడు శ్రీరామ 
చంద్రుడు విలపించి కన్నీరు పెట్టాడు, అందరివలెనే తానుకూడా ఒక సామాన్య 
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మానవుడనే అని ఇందుమూలంగా (ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాడు. మనందరివలెనే 

తింటూ, తిరుగుతూ, నిదదిస్తూ, పయనిస్తూ, మానవనహజమై న సామాన్య 

భావో ద్వేగాలను అనుభవిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ, ఆయన జీవితంలోని (ప్రతిక్షణం, 

పరమోత్కృప్టమై న (ప్రయత్నంతో, మహోన్నత పురుషకార ఆదర్శాన్ని 
చేరుకునేందుకు మనను స్వాగతి స్తుంది. 

మన మహాత్ములు, భక్తులు వర మేశ్వరుని ప్రార్థనకు ప్రాముఖ్యమిచ్చిన 
మాట నిజమే. అయితే వారుమాతం ఎన్నడూ జీవితంలో అకర్మణ్యతను 

బోధించలేదు. భగవంతుని పేరున అకర్మణ్యులై , దుఃఖించినట్టి భక్తులు 

నవ్వులపాలయ్యారు. మన మహాపురుషులందరూ సమాజంలో క _రృళ్వ 

భావనను, పురుషకారాన్ని ఉద్భుద్దం చేయటానికి నిర్విరామంగా కృషిచేశారు. 

జీవితంలోని వివిధ ర ంగాల్లో (పయక్నానికి, సాఫల్యానికి ఉజ్వలమైన 

ఉదాహరణలుగా వారు మన కన్నులముందు నిలిచిఉన్నారు. అట్టి కర్మ 

వీరుల యొక్క సంతానం మనం, వారి రక్తం మన నరనరాల్లో 
ప్రవహిస్తున్నది. వారెవరూ పుట్టుకతో మహాపురుషులై స్వర్గంనుండి ఊడి 

పడలేదు. ప్రయత్నం, మేధ, ధైర్యం, త్యాగం, మొదలైన పురుషోచిత 
మైన సదుజాల సామర్థ ించేత అట్టి ఉన్నతళీఖరాలను వారండుకున్నారు. 

కనీసం కొంతమేరకైనా, అట్టి సుగుణాలను మన జీవితంలో సావిత్క 

రించుకోగలమని ఎందుకు విశ్వసించరాదు ? మనమొక శ్రేష్టమెన 
జాతిగా ఉన్నతిని పొందాలంటే ప్రాచీన మహాపురుషుల జీవితాలను, 

కార్యాలను వరికించినవ్పుడల్లా యిటువంటి నరియైన దృష్టిని పెంచుకోవటం 

అత్యవసరం. 

విజేతల నారాధించటం 

| ఈ దేశం ఎట్టి మహాత్ములను ఆరాధి ప్తోందో చూద్దాం. నే rae 

చేరడంలో విఫలులై నవారిని ఎన్నడైనా మనం ఆదర్శంగా స్వీకరించామా? 
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జీవనకార్యంలో పరిపూర్ణవిజయం సాధించినవారిని మాత్రమే ఆరాధించటం 
మన సం|పదాయం ఎల ల ప్పుడూ నేర్చింది. పరిస్థితులకు దాసుడై న ఏ వ్యక్తి స్రీ 

మనం ఆదర్శంగా స్వీకరించ లేదు. పరిస్థితులను అదుపులోనికి తెచ్చుకొని 
తన సామర్థ్య సౌశీల్యాల ప్రభావంతో" వాటిని మార్చివేసి, తన జీవిత 
ఆకాంక్షల “సాధనలో పూ పూర్తిగా సఫలత నందిన వీరులే మనకు ఆదర్శ 

వంతులు. మనకాదర్శాలుగా, ఆరాధ్యాలుగా మన సంస్కృతి [ప్రబోధించే 

సఫలతా, ఊ_త్తేకొల సజీవదృశ్యాన్ని మహోన్నతంగా నిలిపిన ఆ 

మహాత్ములు తమచుట్లూ ఆవరించిజన్న గాఢాంధకారాన్ని ఆత్మతేజంతో 

పటాపంచలు చేశారు; నిరాశాపూరిత హృదయాల్లో విశ్వాసం నింపారు; 

మృత్యుముఖంలో ఉన్నవారికిగూడ జీవంహోళారు. 

“ముప్పదిమూడుకోట్ల దేవతలను బందీలనుగా చేసిన |కూరుడు, 

శ క్రిమంతుడునైన రావణుడంతవాణ్తి, తన ధైర్య పరాక్రమాలతోను, లౌకిక 
(పజ్జ్ఞతోనుు నంకల్చ్పశ క్రితోనూ జయించిన (శ్రీరాముడు మనకాదర్శం, 

సాటిలేని శారీరకళ క్రి వల్ల , మేధానంప త్తివల్ల ఏకచ్చ (తాధిపత్యం 

వహించడం తనకు సులభమే అయినప్పటికీ, దాన్ని నిరాకరించిన శ్రీకృష్ణుని 

యొక్క సంపూర్త సఫలజీవితం ఉజ్జ్వల ఆదర్శంగా మన కండ్ల ముందు 

మెదలుతుంది. అట్టి విజయవంశాలై న జీవితాలే మనకెల్ల ప్పుడు ఆరాధనా 

కేం దాలుగా ఉంటున్నాయి, జీవితంలో ఓటమిపొందినవారిలో ఏదో ఒక 

లోపం ఊండితీరుతుందనేది స్పష్టం. ఓటమినందినవాడు, తన తోటివారి! 
ఏవిధంగా వెలుగు చూపగలడు? ఏవిధంగా మార్గదర్శనం చేయగలడు ? 

గాలివీచినప్పుడల్లా ఆరిపోతుందేమో అనిపించే జ్యోతి, మన మార్షాన్నెలా 
వెలుగుతో నింపగలదు? మహోన్నతంగా, నిటారుగా నిలచి, పెనుతుఫానుల్లో 
గూడ వీసమె _త్తెనా మనకబారక నిరంతరం చీకటిని దూరంచేస్తూన్న 

దీవ 'న్హంభంలార్టే జీవితం మాత్రమే మన జీవికనొకను విజయతీరాలకు 
చేర్చగలదు, 



ఎజయోవానన 417 

బలిదానం గొప్పదే కాని, ఆదర్శం మాతం కాదు 

ఒక సమాజం నిరంతరం అనేక కష్టాలకులోనై యూర నిరాశలో 

మునిగినపుడు అనేక మానసిక పరిణామాలకు లోనవుతుంది. కొందరు 

కద్దాలబరువుకు [కుంగిపోయి నిస్సృహాయులై దై వీశ_క్రియొక్క సహాయం 

కోసం అట్షులు చాస్తూఊంటారు. కాని భగవంతుడు వారి మొర ఆలకించినట్లు 

కనబడక కష్టాలు మరింతగా క్రమ్ముకవ స్తే కొందరు కోపంతో తెగింపుచేసి 

అట్టి నిరాశామయపరిస్థితిని తామే మార్చటానికి యత్నిస్తారు. కాని కోరిన 

మార్చును తెచ్చేందుకు వారికి చాలినంతశ _కి ఉండదు; ఐనా అనంతృ ప్రి 

మా(త్రం వారిలో రగులుతూనే ఉంటుంది. పరిస్థితుల నెదుర్కొనే ఓపిక 

వారికి ఉండదు. 

అయితే అసంతృప్తి అనేఅగ్నివాళ్ళను నిస్సహాయులెన 'ప్రేక్షకులుగౌ 

నిశ్శబ్దంగా, తమ కర్మనుగూర్చి నిందించుకుంటూ కూర్చోనివ్వదు. దుర్భర 

పరిస్థితుల్లో _అణగారిపోయేదానికంట వరాక్రమాన్ని ప్రదర్శిస్తూ 

చనిపోవడమే మేలని వారు భావిసారు. వారి చుట్టూ కటికచీకటి, నిరాశ, 

అజ్ఞానం, నిందలు నగ్నతాండవం చేస్తూఉంటాయి. ఒక ఆశాకిరణంగాని, 

పిలి ల్ స్తే పలికే వ్య క్రిగాని ఉండని పరిస్థితి, అట్టి స్థితిలో దుర్చలహృదయులు 
ధైర్యాన్ని కోల్పోతారు. దిక్షు తోచక కుప్పకూలి పోతారు, కాని హృదయంలో 

అగ్నిర గులుతూన్న వారుమా(త్రం దాన్ని అంగీకరించక, త్యాగభావనతో తమ 

జీవితాలను బలిచేయడానికే సిద్ధమవుతారు. మెరుస్తలాంటి ఈ బలిదానాలు 

సామాన్యమానవుని కనులను మిరుమిట్లు గొల్పుతాయి.. “ఆహా, చిచ్చర 

పిడుగు! [ప్రాణంపోయినా తలవంచ లేదు” అని అబ్బురంగా చెప్పుకొంటారు; 

హుతాత్ముడు అంటూ [శ్ర ద్ధాంజలి భఘటి స్తారు. . 

భారతీయ నంస్కతి మినహా మిగతా సం సృతులన్నీ ఆకాహుతిని 

ఆడర్శ[ప్రాయంగా ఆరాధించాయి. ఆవిధంగా బలిదానంచేసినవారిని వీరులుగా 
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వారు భావించారు. ఏనుకక్రీ స్తును వారు ఎందుకు మహాత్ముడన్నారు ? అతడు 

తన జీవితాన్ని బలిచేసిన మహాత్ముడుకాబట్టి మన భారతీయ సంస్కృతిలో 

బిలిదానం (శేషతమ ఆదర్శంగా పరిగణించబడలేదు. హుతాత్ములు 

పరా[గమవంతులనేది నిస్సందేహం. వాళ్ళ దృక్పథంకూడా పౌరుషంతో 

కూడినట్టి దే, విధి|వాతకు సులువుగా లొంగిపోయి భయంతోనూ, అకర్మణ్యత 

తోనూ ఊండే సామాన్యమానవునికన్న వారు ఎన్నోరెట్టు ప్రైస్థాయిలో 

ఉన్నవారే. అయినా అట్టి వాళ్ళను సమాజానికి ఆదర్శంగా మనం స్వీకరించ 

లేదు. మానవుడు కాంక్షించదగిన మహోత్క ష్టమైన విషయంగా, వారి 

బిలిదానాన్ని మనం భావించలేదు. ఎందుకంటే, వారు తమ లక్ష్యసాధనలో 

విఫలులై నారు. విథలులయ్యారం'టే, వారిలో ఏదో ఒక తీవమైన లోపం 

ఊన్నదన్నమాేకదా ! 

అవతారా'ల సందేశం 

నిరాశతో భగ్నహృదయుడై న ఒక వ్య క్రియొక్క ఆత్మహత్యను 
ఆదర్శపాయమైన విషయంగా మనం స్వీకరించం. అట్లాగే జాతీయ 

స్థాయిలోకూడా ఈవిధమైన ఆక్మాహుతిని మనం ప్రశంసించలేము. 

పరిపూర్త విజయాన్ని సాధించటంలో ే నిజమైన గొరవమున్నది. తమ 

ఆసామాన్య శ డీ సామర్థ్యాలతో అతిభయంకరాలై న సాగరాలను, 

తుఫానులనుగూడ ఎదిరించి నిలచి, చివరకు (వతికూలపరిస్థితులన్నిటినీ తమ 

కనుకూలంగా మలచుకోవటంలో విజయవంతులై నవారినే మన సంస్కృతి 

ఆరాధించింది. వారంతా పరిస్థితులను (పభావితంచేసినవా రేగాని, వాటిచే 

(ప్రభావితులై నవారుమా;త్రం కాదు. మన జాతీయ పరంసరలో అవతార 

మూర్తులుగా స్వీకరించిన మహాపురుషులందరూ ఇట్టి వారే. ఉదాహరణకు 
దశావకారాలవిషయంవరిశీలించండి. మన సమాజం క ష్టాలకు, భయంకర 

దుర్దటనలకూ లోనైనవ్పుడు, ప్రజలు వ్యామోహగ్ర స్తులె , అసమర్లులై 
ఫి? 

భగవన్నామన్మరణ చేసూ, దుఃఖిన్తూడంకే, ఒక అసామాన్యమైన వ్య క్రిత్వం 
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అవతరించి తనయొక్క అనంతమైన త్యాగభావన, తపస్సు, మేధ, [కియా 
న్ క్రులతో (ప్రతికూలశ కృులన్నిటినీ లొంగదీసి విజయానికి (పతీకఆయి 
నిలిచింది. మత్స్యం, వరాహం, వటువు _ ఇత్యాదిగా ఏరూపం దాల్చి 
వచ్చినప్పటికీ, ఆ అవశారాలన్నీ తమ పవిత జీవనక్కార్యంలో విజయాన్ని 
సాధించినవే. 

మన వీరులందరూ ఆవిధంగా మూ _ర్రీభవించిన విజయస్వరూప్పలే. 
మనంచేసే వీరపూజకు ఈ వి జి గీ ష యే [పాణం వంటిది, అట్టి 
మహాత్ములు అంతిమవిజయ సాధనను తమ జీవితంలో ఒక క్షణకాలమె నా 
నురచిపోరు, కష్టాలెదురై నప్పుడు తమ మార్గంలో తడబడరు. ముందుకు 
పోతూనేఉంటారు. ఆపని సాధించటానికి తగినంత శ కి సామర్యాలను 

పుంజుకుంటూనే ఉంటారు. చివరకు వై_భవో సేతమై న విజయాన్ని తమ 

జీవితంలో సాధిస్తారు. 

రాజపుతుల బలిదానాలు చెప్పే గుణపాఠం 

ఏమయినప్పటికీ, జాతీయ పునరుజ్జీవన కార్యంలో హుతాత్యులకు 
సహితము గొరవనీయము, (పముఖమునై న స్థానమున్నది. వారి బలిదానం 

వృథా అయిందని ఎవరూ అనలేరు. మాతృ దేశ స్వాతం త్ర్యంకోనం 

ఆహుతి అయిన వీరులసంఖ్య తక్కు వేమోకాదు., గెలుపొందటానికి కావలసిన 

సామర్థ్యం వారివద్ద లేకపోవచ్చును. కానీ స్వధర్మాన్ని, స్వసమాజాన్ని 
సంరక్షంచేందుకుగాను, చిరునవ్వుతో మృత్యువు నాలింగనం చేసుకోగల 

త్యాగమూ, పొరుషమూ వారిలో ఉన్నాయన్న విషయం మాకత్రం స్పష్టం. 

ఈ విధమైన వ్యక్తిగత బలిదానంతోపాటు మన సమాజంలో అనేక వీర 

బృందాలు మూక ఉమ్మడిగా ఆహుతి అయ్యాయి. దాన్ని వాత్రధర్య్మంగా 

భావించారు. హృదయాన్ని ఉట్టూతలూ పే ఇటువంటి అనేక ఉదంతాలతో 

రాజపు[తులచరి త్ర కనులు మిరుమిట్లు గొలుపుతూ ఉంటుంది. ఎడతెరపి 

లేకుండా అన్ని [వక్కలనుంది శ [తువులు చుట్టుముట్టి వస్తూంపే వీసమెత్తు 
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ఆశాకిరణమై నా లేనప్పుడు తమ తల్లులు, అక్క చెల్లె క్ష ళు భార్యలు, కుమా _ర్తెలు 

అగ్నిజ్వాలల్లో దూకి “జోహారు చేస్తూంే నిశ ఇద్దింగా తిలకించి, ఆ హైందవ 

వీరవతంసాలు అడుణవస్తాలుధరించి మిలమిలమెరిసే క్త త్తలతో, | మరల 

వెనుకకు తిరిగిరానిరీతిగా ళ(త్రుసె న్యాలలో చొరబడిపోయిన & ఉదంతాలనేకం 
ఊన్నాయి. ఓటమి, అవమానాలతో నీచంగా (బతికేకన్న గౌర వప్రదమై న 

ఆత్మబలిదానాన్నే వారు కోరుకున్నారు. అట్టి మహోజ్వలమై న పరా[కమ 
కృత్యాలద్వారా, ఆత్మబలిదానాలద్వారా క నులకు మిరుమిట్లు గొలుపుళూ 

భయభ్రాంతులను కల్లించగల పుటలను మన చరిత్రలో రాజప్పతులు 
రచించారు. ఆంతటి అసమానపౌరుష పరా[క్రమాలు, చిరునవ్వులు చిందిస్తూ 

మృత్యువుతో చెలగాటాలాడగల (ప్రవృత్తి సామాన్యంగా (ప్రవంచచరి శ్రలోనే 
చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. పరా[క్రమోశే ఎతులై న అట్టి మహాత్ములపట్ల 

గొరవాన్ని, గర ్యభావాన్నీ మనం “పెంపొందించుకోవటం నముచితమే 

కానీ ఆ మహావీరులు చనిపోవాలనే ఏకైక ఆకాంక్షతో ఎల ల్లప్పుడూ 

రణరంగంలో [పవేశించారేగావి, గెలుచుకొని ని రావాలనే విజిగీషతోమా త్రం 

కాదు, వీరమరణంపొందాలనే ఏకైక ఆదర +ంతో వారు ఊ_త్రేజితులయ్యారు, 

ద్వావిమూ వుదుశా లోకే నూర్యయండలటేదినౌ. 
వర్మివాడ్ యాగయు క్రళ్స రడోఛాభియుబో హతః? 

(నర కిసంగపరిత్యాగులై న యోగులు, రణరంగంలో యుద్ధంచేస్తూముర ణించిన 

వారు.ఈ ఇద్దరుమ్మాత మే నూర్యమండలాన్ని భేదించుకొని వెల్తరు) 

ఇట్టి దృఢవిశ్వానంతో, సాహసోశే ఎతులై న రాజప్మతయోధులు 

యద్ధాహ్వానం రాగానే, చావుకు వెరువకుండా, సంతోషంగా ముందుకు 
చొచ్చుకుపోయి శ (తుపైన్యాలతో తలపడేవారు. 

కోరికనుఐచ్చే ఫలితముంటుంది. గెలిచితీరాలనే భావన రీవంగా 
ఉంటే. గెలుపు వచ్చితీరుతుంది, మృత్యువునే కోరుకునేవారికి మృత్యువు 
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రావటం తథ్యం, మరణాన్నె కోరుకునేవాడిని మనం అమృతకాసారంలో 

దించినా అతడు దానిలో మునిగిపోయి చచ్చిపోవటం తప్పదు, అతణ్ణి 
ఎవరూ కాపాడ లేరు. కల్పవృక్షం కింద కూర్చొని ఏది కోరుకొంశే అడే 
లభి సు నుంది. అట్లాగే యోధుడుగా తన క _ర్తవ్యాన్ని నిర్వహి స్తున్న 

వీరుడు ఏది తీవ్రంగా కోరితే అదే లభించేట్లు భగవంతుడు అను(గహిసాడు. 
రాజపుత్రులు చేసిన ఆత్మబలిదానం వారి అసాధారణ పరాక్రమాన్ని, 

వరులకు తలవంచని వారి స్వాభిమానాన్ని |పతిబింబి సుంది. దానితోబాటు 

ఆత్మ హత్యాసదృశళ మైన ఆకాంక్షగూడ దానిలో కనిపి స్తుంది, భారతీయ 

వరాక్రమచరిత్రలో చిరస్మరణీయమైన ఘట్టమే అయినప్పటికీ అది అత్యంత 
దుఃఖజనకమై న విషయంకూడా. 

(ప్రతిక్రియ కాదు; [క్రియకావాలి 

క్షాత్రధరాన్ని అపార ౦ చేనుకొన్నందువల్ల నే ఆత్మ బలిదానం 
కోరుకుంటూ ఆ వీరులంతా తేమను తాము నాశనం చేసుకొన్నారు. అదికూడ 
ఒకవిధమై న బలహీనతయే. పరిస్థితుల తీవ్రతను తట్టుకొని నిలువలేక 
మూకఊమ్మడిగా కోపో(ది క్తులె దాని ఒ త్తిడికి నలిగిపోవటం మన ఆదర్శం 
కానేరదు, పెడ త్రోవపట్టి ంచే వ పరిస్థితుల్లో చలించనీయక, అంతిమవిజయల 
సమకూర్చుగల (వశాంతము, సమాకృతమునై. న ఇచ్చాళ క్తి ఉన్నప్పుడే 
అంతిమవిజయం సాధ్యమౌతుంది, అట్టి ది తీ[వఊదేకాలకు లోనయ్యే 
వాళ్ళలో ఊండజాలదు, 

మేధావులు అ ను భ వశాలులు అయిన మానవులు కేవలం 
పరిస్థితులకులో నై (పతి|కియకు తలవడరు; పరిస్థితులను తమకు 

బానిసలుగా చేసుకొనేందుకు దృఢనిశ్చయంతో వ్య వహరి స్తారు 
వరివక్య్వతచెందినమవ్య క్రి కి చంపడం లేక చంపదడడం 
ఎన్నటికి ఆదర్శం కాజొలవు, అతని దృక్పథం నిరాణాత్మకంగా ఊంటుంది; 
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బాగా ఆలోచించుకొని అంతిమవిజయం చేకూర్చే మార్గంలో [పశాంతంగా 
పురోగమిస్తాడు. విజయోపాసకులై తమ జీవనకార్యాన్ని సఫలం చేను 
కొన్నటి వాశే మన కాదర్శపాయులు, 

లు 

నిజమయిన ధర్మం 

అతి (శేష్షులెన ఆదర్శపురుషుల్లో ఒకరై న శ్రీరాముడు ఇల్లే 

విజయభావనకు ఒక సజీవమైన ఉదాహరణ, వ్రీహత్య ఇ త్రధర్మ విరుద్దమని 
చెప్పారు. ధర్మళొస్త్ర ప్రకా రం శత్రువుతో ముఖాముఖి పోరాడాలి, 
అయిసప్పటికి (శ్రీరాముడు, తాటకను చంపాడు. వాలిని చెట్టుచాటునుండి 
సంహరించాడు. దుష్టులను నిర్మూలిం౨ ధర్మరాజ్యాన్ని స్థాపించడం తన 

(ప్రముఖ క ర్హవ్యమని శ్రరామడిక తెలుసు. కనుకనే ఆ వీధంగా చేశాడు, 

అమాయకురాలై న ఒక ఆడదాన్ని చంపటం పాపమే ఐనా, ఆ ధర్మాన్ని 
ఒక రాక్షసీ విషయంలో అన్వయించరాదు. శ|తువుయొక్క_ స్వభావాన్ని 

బట్టి యుద్ధం చేసే తీరులోకూడా వ్యత్యాసం ఉంటుంది, క్షా త్రధర్మాన్ని సరిగా 
అర్థంచేసుకోవటం అంటే ఇదే. దాన్నే (శ్రీరాముడు అనుష్టించాడు. ఆరోజుల్లో 

ధర్మాన్ని సరిగా బోధించే మహామహులై న గురువులుండేవారు. అట్టి వారి 
ఉపదేశాలను ఆచరణలో పెట్టిన వీరులై. న శిష్యులుగూడ ఆరోజుల్లో 

ఉండేవారు. 

(శ్రీకృష్ణార్దునులుగూడా అంతే, మహాభారతయుద్ధ్దం ప్రారంభమయే 
ముందు అర్హునుడు “యుద్ధరంగంలో తనకు ప్రత్యర్థులు "భీష్మ ద్రోణాదులై. న 

పెద్దలను, గురువులను చూచి నీష్లకారిపోయి ధనుర్చాణాలను పరిత్యజించాడు. 
దిగ్ర్భాంతి చెందిన అర్జునుణ్ణి చూచి (శ్రీకృష్ణుడు అతనిలో ఉత్సాహాన్ని 
రేకెత్తిస్తూ “నీపేరే “విజయుడు కాదా? యుద్ధభూమిలో విజయాన్ని 
సాధించటం నీక _ర్తవ్యం. అటువంటప్పుడు ఎందుకు ఇట్టి (భ్రమకు 
లోనవుతున్నావు? ఆధర్మాన్ని బలపరచేవారినీ _ వాళ్ళెవరై నేమి 
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అధర్మాన్నీగూడ నాశనం చేసి శిష్టులను, న్యాయమార్గ (ప్రవ ర్లకులను 

సె కితేవటం నీయొక్క (ప్రథమ క ర్లవ్యంి అని చెప్పాడు, 

మరొకసారి యుద్ధరంగంలో ఊండగా బురదలో దిగబడిన రథ 
చక్రాలను పెకి లేవనె ర్తడానికి కరుడు రథం నుంచి దిగినప్పుడు, అతనిపై 
బాణ ప్రయోగం చేయమని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుణ్ణి ఆజ్ఞాపించాడు. ఏరథుడై 
నిరాయధుడై. న (ప్రత్యర్థిపై సె బాణ ప్రయోగం అధర్మమని చెప్పుతూ కర్తుడు 

తనను కొట్ట వద్దని “ధర్మం “పేరని అర్జునుణ్ణి అర్థించాడు, అవ్పుడు మహా 

యోగి అయిన - శ్రీకృష్ణుడు “కర్తా! ఈనాటివరకు “నీవు అనుష్టించిన ధర్మ 
శాస్త్ర నియమాలు వమున్నాయని ఈనాడు మాకు ధర్మాన్ని బోధి నున్నావు? 

నిరాయధుడు, వసివాడునై న అభిమన్యుని చుట్టుముట్టి, మిరందరూ సిగ్గు 
విడిచి సంహరించినపుడు . సీవు చెప్పే ఈ ధర్మం ఏమయింది? నిన్సహాయ 

రాలు, అబల ఐన (దౌవదిని నిండుసభలో బహిరంగంగా మూరు అవమా 

నించినప్పుడు ఈ నీ ధర్మం ఎటుమాయమయింది? నేను రక్షించవలనినది 
ఒక్కధర్మమే. అదే ధర్మరాజు అని గర్పించాడు. (శ్రీకృష్ణుడు ఇట్టే నరియైన 

దృష్టికోణాన్ని నిరూపించి తద్వారా అర్జునుని సంక లశ కిని, వ(నదృశం 
చేశాడు కాబిస్టే అర్జునుడు యుద్ధం చేయగలిగాడు; ధార్మికళ కుల విజయ 
వళాకాన్నిి ఏగుర వేశాడు. 

విజగిష 

అధర్మకశ కు కుల పై, ధార్మికళశ కుల విజయమేమన త _కేఏడ్డానం. 
అది ఇక్కడ వేలాది సంవత రాలుగా ప్రబోధింవబిడుతున్న ది; ఆదరింవ 

బడుతున్నది. ఈనాడుకూడ ఆధార్మికాలై. న దానవళ కులు, (పపంచ 

ర్ ంగస్టలం పై పె, నర వినాళ కాలె న ఆయుధాలను నమకూర్చుకొని, మానవజాతి 

భవిష్యత్తు తునే భయపెడుతూ, సె స్వైరవిహారం చే స్తున్నాయి. ఈనాడు ఆధర్మం 
చే స్తున్న సరి క్రొ _త్తసవాలును ఎదుర్కొనేందుకుగాను మన విజయాకాంక్షను 



వ(జకలోరంచేసే ఈ తత్త్వజ్ఞానంతో మానవజాతిని ఊ _కేజపరచ 
వచ్చును. ప్రసిద్ధికెక్కిన _పాశ్చాత్యమేధావులుకూడ భవిష్య త్తునుగురించి 
అనేకసార్దు నిరాశ చెందుతుంటారు, ఉదాహరణకు బెర్హాండ్ ర స్పెల్ 
పాశ్చాత్యలోకంలో ఒకగొప్ప తత్వవేత్త తగా భావింపబడుతున్నాడు. అతడు 

కూడ, సామ్యవాద * క్తులతో సంఘర్ష ణ చెలరేగి అణు ఆయధాలతో 

మారణహోమం నంభవమయినప్పడు “*చావడంకం కొ సామ్యవాదులమవడం 

మేలు” అన్నాడు. పౌరుషాన్నికాక నినృహను (ప్రబోధించే అత డెట్టి 
తత్వవేత్త త్ర? సామ్యవాదులు నిజంగా కోరుకొనేదికూడ అదే. తమయొక. 

తాకిడికి ప్రజ మానసికంగా మెతకపడిపోవాలని వారు వాంఛిసారు. అధార్మిక 

శ కులతో కొనసాగించే పోరాటంలో మనయొక గ్రా తత్వశొస్త్రంగాని, 

తత్వవే_త్తలుగాని ఎన్నడూ నిరాశను, నిప్పృహను ప్రబోధించలేదు. అధార్మిక 
శక్తులసై ధార్మికశ కులు అంతిమవిజయం పొందితీరుతాయి అనే విశ్వాసం 
మనర కంలో ఇమిడిఊంది. రాక్షసులను నిర్మూలించి, మానవధర్మానికి 
పట్టాలిషే షేకం చేయటం మన సంవదాయంగా తరతరాలనుంచి వస్తూఉంది, 

వాస్తవానికి రాక్షనునిసై తన ఆధిక్యతను |ప్రతిష్టించుకోవటంలోనే నరుని 

యొక్క నిజమైన పురుషత్వం (ప్రకటితమవుతుంది. [కూర మృగాలు తనకన్న 

శారీరకంగా ఎంతో భయంకరాలు, శక్తివంతాలు అయినప్పటికి 

మానవుడు తొలిదినాల్లోగూడ వాటికి లొంగలేదు. అతడు వాటిని జయించి 

తస ఆధిక్యాన్ని నిరూపించుకొన్నాడు. సామ్యవాదులుకూడ ప స్తుతంలో 

అటువంటి భయంకరమైన వినాశకళ కులతో ఊన్నశ్షే కనిపించవచ్చు. 

కాని మనిషిలో అంతర్నిహితమై ఊన్న మంచితనంయొక్ష శక్తి చాలఅధికం. 

అది కాలక్రమంలో అధార్మికళ కులన్నిటిసీ అధిగమించగలదు, సరిగా 

ఆధ్యయనం చేసినవారికి మానవచరి[త చెప్పే పాఠం ఇదే. మన |ప్రాచీన 
తత్త్వవేత్తలు మనకు నేర్చినదిగూడ ఇదే! 
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అధార్మికళ క్రులన్నిటిపై అంతిమవిజయాన్ని సాధించేందుకుగాను 

మన (శ్రద్దను, శక్తినీ ఏకీకృతంచేసి, ఆ మార్గంలోనే పయనించేందుకు 
ధి అలానే 

దృఢనిశ్చయం చేసుకుందాం. పె పైకి మంచిగా కనపడ్డా, చెడ్డగాతోచినా ప్రతి 

పనినీ ధార్మికళ కుల విజయం అనే గీటురాయి పై నే వరీక్షచేసి చూసుకోవాలి. 

సజనులయొక్క_, ధరాత్ములయొక్క విజయానికి దోహదం చేసేదే ధర్మం. జ రా 
అదే యోగ్యమై నది. విజయాన్ని సాధించిన మన ఉత్తమ పూర్వజుల 
జీవితాల్లోని అచ్చపువెలుగు మనలో జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించాలి. దానివల్ల 
మనలో విజిగీష ఏర్పడి, మనం యు కాయ క్ర విచక్షణ జ్ఞానాన్ని పొంది, 

అంతిమవిజయ సాధక మార్గాన్ని -ధర్మసంసావన మారాన్ని-మెట్ల గలుగుకాం; 
౧ థి ౧ ల 

ధర్మాన్ని విశ్వమంతటా వ్యాపింపచేయ గలుగుతాం. ఇదే యుగయుగాలుగా 

వచ్చే మన జాతీయ జీవన పరమారం. 
ఇ 



1 విజయంకొరకు పోరాటంి 

1. సముచిత చర్యలు 

1962 అక్టోబరు 20 వ తేదీ నాటినుండీ చైనా మన దేశంపై 

దండయాత్ర చేస్తున్నది. అకస్మాత్తు గొ వచ్చిపడిన ప్రమాదం 
అంటూ (ప్రభుత్వం ఆశ్చర్యం వ్య క్షంచేసినప్పటికీ, ఈదండయా[త 

అనుకోకుండా వచ్చిపడినదేమోకాదు. టిబెట్ పె దండయో[త చేసీ కబళించిన 

నాడే, చె నాకు మనపట్ల సమాదరదృషి లేదని స్పష్టమయింది. ఒక ప్రక్కన 
మలా ఖా ని. న్ 

రష్యాచేత, మరొక|వక్కన నముదంచేత చుట్టబడిజన్న చై నాకు, తన 
సా!మాజ్యాన్ని “పెంచుకొనేందుకు బలహీనమై న టిబెట్ ఊన్న దిక్కున 
మాత్రమే అనుకూలత, అవకాశాలున్నాయి. భారత్, చెనాలమధ్య సంఘర్షణ 

నివారక రాజ్యంగా (బఫర్) పనిచే స్తుందనే ఉద్రేక కంతో ఆంగ్లే యలు 

టిబెట్ యొక గ్ర స్వతంత్ర |ప్రతిప _కిని నిలబెడుతూ వచ్చారు. ఆంగ్లే యలు 

సినదాన్ని చెడగొట్లాలనే ఉత్సాహంలో, నేటి మనపరిపాలకులు టిబెల్ పై 
నా సార వ్రభౌమతశ్యాన్ని అంగీకరించారు. అయితే వై నీయలు ముంచుకు 

ch 

pa 

* (1982 అక్టోబరులో జరిగిన దుర్మాక్రమణానంతరం) 
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చొరబడి అన్యాయంగా 12,000 చ॥ మె మె॥మన భూభాగాన్ని ఆక్రమించారని 

మన (పభుత్యమే అంగీకరించింది. "ఈ యథార్జాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని 

ఆలోచించినప్పుడు, ఈ విషయంలో చై నా నమ్మకద్రోహం చేనందని మనం 
నిందించలేము. అనేక సంవత్సరాలుగా మన _ దేశంవట్ల వారికి (ప్రత్యక్ష 
విరోధం ఉండనే ఊంది. 

ఈనాడెడురై న ఈ [పమాదాన్నెడుర్కొ నేందుకు నమర్థాలై న 
చర్యులనుగూర్చి ఆర్ కోచంచేముండు, మన మనస్సుల్లో మఠంవేమీకొని 

కూర్చున్న ఆలోచనలను అంతమొందించి, శ [(తువుయొక్క_ నిజన్వభావము, 

ఆతని సన్నద్దతలను గురించి సరిగ్గా విశే షణచేసి అంచనావేయవలసి 

ఉంటుంది, 

హెచ్చరికల విస్మరణ 

చెనా ఎల లప్పుడూ తన రాజ్యాన్ని వి _స్పరింవచేనుకొనే న్వభావంతోనే 

ఉందని “మనం జ్రావక ముంచుకోవాలి. అద్ దాని ర రక్తంలోనే ఉంది. 

ఈ పసుష్పపచ్చ రాకానిని లేవగొట్ట వద్దు, లేచినట్ల యితే అది మానవత్వానికే 
ఒక మహామారిగా తయార వుతుందని "నూటయాభై సంవత్సరాల [కితమే 

నెపోలియన్ హెచ్చరికచేశాడు. ఆంగ్లేయలు విడీచిపోయిన వెంటనే భారత 
దేళంపై చైనా దండయాత్ర చే న్తుందని స్వామి వివేకానంద డెబ్బది ఏండ్ల 
క్రితమే స్పష్టంగా హెచ్చరిక చేశాడు. 

చెనా మన భూభాగంలోని' అనేక కీలక [ప్రాంతాలపై దురాక్రమణ 
జరిపిందని గత ఎనిమిది ఏండ్రుగా సుస్పష్టంగా సంఘం హెచ్చరిక చేస్తూనే 

ఉంది, అప్పట్లో ఆమాటలను విశ్వసించటానికి ఎవ్వరూ సిద్దంగాలేరు. 

ఒక [పముఖ ఆంగ గ్తదినవ (తిక నంపాదకుడు వాటిని పిచ్చివాని "మాటలని 

అన్నాడు. ఈనాడు మాత్రం మన నాయకులు, ఈదండయా[త ఊహించని 

రీతిగా, అకస్మా త్తుగా సంభవించిందని అంటున్నారు! 
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ఇక, చైనారక్తంలోని రాజ్యవి స్పరణాకాంక్షకు, త్మీవమై న దురాక్రమణ 
వాది, విస్తరణవాది, సామాజ్యవాది ఐన సామ్యవాదమనే మద్యం కూడ 
తోడైంది. అంసే రెండు దురాక్రమణ తత్వాలు సామ్యవాదియైన చై నాలో 
కలగలసి, అగ్నిగోళంలా (బ్రద్రలవటానికి సంసిద్ధంగా ఊన్నాయి. 

“అని చ కనిక కానికౌాయన యదమయత్త*” 

(ఆసలే కోతి, అందులో కల్లు (తాగింది) 

ఇది దాని స్థితి, సామ్యవాద చె చె నాయొక్క దురా|క్రమణ తత్వం 

కేవలం దానియొక్క జాతీయ స్వభావం మాత్రమే అని, ఈనాడక్కడున్న 
సామ్యవాదం అందుకు కారణం కాదని హెర్రపాటున శావి సే సె, మనలను 

మనం మోసం చేసికొన్న ఫ్రేం తద్వారా ఆ |పమాదా న్నెదుర్జొనే యత్నాలలో 

మనం తప్పటడుగువే స్తాం. 

చైనా న్వభావం [ప్రమాదం 

ఈ [ప్రమాదం మన (ప్రజలను మేల్కొల్చి, ఒకే జాతిగా సమైక్య 

పరిచింది కాబట్టి, ఇది నిజంగా, “దై వద త్తి మని, “మారువేషంలో వచ్చిన 

మహావరమని” కొందరంటారు. సమయంయొక్క. సవాలునందుకొని 

ఉవ్వె త్తునలేచి, శత్రువును తరిమికొ స్రందుకు దృఢనిశ్చయంతో జాతిమొత్తం 

ఒకే వ్యక్తి కి గా నిలబడినమాట నిజమే; ఆ దృఢనిశ్చయాోన్ని ఎ విధంగా 

వ్యక్త కందేయాలో, తమ క _రవ్యమేమిటో మూత్రం వారికి తెలియదు. 

ఆంగ్లే యలకు వ్యతిరేకంగా జరిపిన పోరాటంలో ఆలవడిన పద్దతి ప్రకారం 
ఊరేగింపులను, (ప్రదర్శనలను జరిపారు; గడ్డిబొమ్మలు తగులబెట్టారు; 

తీర్మానాలు చేశారు; ఐతే మనం ఈనాడు ఎదుర్కొంటున్న శో [తువు 

ఇతరులకన్న హూ ర్తిగా భిన్నమై నవాడని ఆర్ధ ంచేనుకోవాలి. ఆంగ్లే యలు 

సాధారణంగా న్యాయసూూతాలను పాటించే నాగరికసమాజానికి చెందినవారు: . 

వైనీయలుమా[కం అందుకు పూర్తిగా విభిన్నులు, అతిసామాన్య మానవత్వ 



నిజటయుం వొలకు చోరాటం-? 429 

గుడారై న దయ, దాక్షిణ్యం, నూనవజీవితంపట్ల గౌరవాభిమానాలుకూడా 
వారికి లేవు. నిజానికి నవీన ఆణ్వాయధాలన్నిటినీ పూర్తిగా వినియోగిస్తూ, 
మళ్ళీ ఒక ప్రపంచయద్దం వస్తే చూడాలని ఉందని మావ్ సేటుంగ్ 
బహిరంగంగా ఒకసారి ప్రకటించాడు. అట్లా జరిగితే ఆమెరికా, రష్యా 
దేశాల్లోను, తదితర ఐరోపా దేశాల్లోను అధికనంఖ్యాకులు నాశనమయి 
పోతారు. ఆ మహాప్రళయంలో 40 కోట్లమంది చైనీయలు నశించిపోయి 
నప్పటికి, ఇంకా 25 కోట్ల చైనీయులు ఈ (ప్రవంచాన్నంతనూ పాలించటానికి 
మిగిలిఉంటార నేది, ఆతని ఈ కోర్కె_వెనుకనున్న తర్కం, వారి దృష్టిలో 
ఆది ఒక అతిసామాన్యతర్కం౦. మారణహోమంగురించి వారికి పట్ట రేడు. 
వారి దృష్టిలో అది గడ్డినికోని మళ్ళీ పాతినచ్తై! కొరియాలో కలిగిన అనుభవం 
అటువంటిదే. దండ యా(్రచేసినపుడు వారు & అలలుఆలలుగా చొచ్చుకవస్తారు, 
ఒకపటాలం నాశనమయితే దానిస్థానంలో మరొకటి వచ్చే స్తుంది; అంతే. 

కాబట్టి నాగరిక సమాజమై న అంగ్జైయల దు 

రికేకంగా అమలు జరిపి న చర్య లగు, చై నీయలతో 

వహరించవలసినవ్వుడు ఉవయోగెంచటంవల్ల వ్రయోజనంలేదు. వారు 

నమ మృక( దోహులు, తుచ్చులు అని దూషించీ ప్రయోజనంలేదు. ఆటువంటి 

దూషణలు, దెబ్బకు దెబ్బ తీయటం చేతకాని బలహీనుడు ఆత్మ నంతృ ప్రే 

కోసం శ తువును శాపనార్థాలు పెట్టి నబ్దుగానే ఊంటాయి. ఆబువంటి నీచమైన 

మన న్తత్వానికి మనం దిగజారకూడదు. 

దీనికితోడు ఇంకొకవిషయంకూడా మనం గు _ర్థుంచుకోవాలి. ఈనాడు 

చైనామొ త్తం ఒక సెనికళిబిర ౦గా తయారయింది, అ కడ (పతివయోజనుడు 

ఆయుధ శిక్షణపహొందాడు. ఆధువారనము, శ కిమంకమునైన ఆయుధ 

సామ్మగి విషయంలోకాడ వారు మనకంటే మెరుగే. పైగా 
గత 5 అనేక దశాబ్దాలుగా నెత్తురు. వరదలుగట్సిన యడ వరిస్టితుల్దో 

గినవారు, వారీ నాయకులు. 
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అయినప్పటికీ వరిటైనవదతిలో, ద్యభమై న నిషతో మన ,వయశ్రా. 
లను మరింత పెంపొందించ చుకొంే, ఇటువంటి (వతిరూలవివంయాలని జప 
మసం అడిగ మిం చగలం. 

పజావంకల్పం వజనమం కావాలి 

యావ త్తుజాతి దృఢనిక్చయంతో సంఘటనాత్మకంగా వనిచేయాలనే 
సం కల్పక కిని వజకతోరంచేయడం ఈనాటి మొదటి అవనకం. పోరాటం 
మరింత తీ వమె చాలాకాలం కొనసాగేట్లున్న ది. మనమందరంహడ బారలు 
పడటానికి, త్యాగాలుచేయటానికి ఆవనరం రొ ఎడవచ్చు. ఈ కన్దాలన్నీ 

ద్యృథనిశృయంతోనూ, మందహోనంతోనూ ఎదుర్జాందాం, ఇంత వరో కూ మన 
హ్మృదంహల్లో మరుగునవడిఉన్న మాత్య డేశభ క ఈనాడు డేదీవ్యమానంగా ర 

(వజ్వలించి, స్వార్దం, పవరన్పర ఈర్యానూయలు అనే ఆంధకా రచ్చాయ్ 
తశ 

దూరంచే స్తుందన టంలో నందేహం ఏమీలేదు. ఇంతమంది ముందతుగవేవి 
దేశర కబణనిధికి ధనాన్ని నమర్చించటం నిజంగా ఎంతో ఉత్సాహబనకంగా 
ఉండి. ఇంకా అనేకమంది, మరింత ధనాన్ని రక్షణనిధికి ఇ సారి 
విస్వని్త సున్నానుం దేహదార్త బం కలిగినవారంతా. సె నికులుగా సవ 
టానికి నంసిద్దంకావాలి, ఇట్టి వరీణనమయంలో తల్లులు తమపిల్ల లను 

ఆశీర శ్రీడించి ముందుకు పంపాలి. మహాభారత యయ ంద్దం పాకంభంకాలోటే య్ 

ముందు పంచపాండవులు తమ తల్లి యన కుంతి" ఆకీన్ఫ్సులుపొందోటానికి 

వెళ్ళి 3 ఆమె వారిని ఆశీక్వడించి “మోరంతా యర్తయూమికి వెళ్ళండి, 
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ఆధునిక యుద్ధాలు సంపూర్ణ యుద్దాలు; ఒక దేశసెన్యం మరొకదేశం 

పై న్యంతో రణరంగంలో చేసే యద్ధాలుగాదు, జాతిమొ త్రం యుద్దంలో 
దిగవలసి ఊంటుంది. కా స్త్రజ్జులు, పారి శ్రామికులనుండి శ రెవ, కూలీలవరకు 
(ప్రతిఒక్కరూ దేశకార్యాని కంకితమై , మరింతకష్టించి, మరింతకాలాన్ని 

వెచ్చించి, న్వార్హప్ర పయోజనాలనూ, సంకుచిత ముఠా (పయోజనాలనూ, 

తగాదాలనూ, హక్కులకై. కీచులాటలనూ తాత్కాలిక ంగానైనా (ప్రక్కకు 
పెట్టి కృషి చేయవలసి ఉంటుంది. 

నేతృత్వానికి పరీక్ష 

నేటి క్రీష్టపరిస్థితిని చూచి భయపడి, శాంతి సంభాషణలకు దిగజారి 
హోకుండా ఊండేటువరటి వ(జతుల్యమై న సంకల్పశ క్రి క్రిగల నాయకత్వం 
నమకూరడం రెండవ ముఖ్యావనరం. కాని నేటి మన (ప్రముఖ నాయకులు 
కాంతిభావన పై ఎంతో వ్యామోహపడుతున్నారు. ఈనాడు చైనా (ప్రకటించిన 
యద్ధవిరమణవా ర్త విని, వారప్పుడే శాంతి ఎడ వ్యామోహంతో కొట్టుక 
పోతున్నారు; ఎట్లాగై నాసరే కాంతిని సంపాదించుకోవాలని తహతహలొడు 
తున్నారు. ఈ తహతహవల్ల నే పది హేనేండ్త నాడు 'మన మాతృభూమి 

ఖిండింపబడింది ఈవిధంగానే మూడవవంతు కాళ్మీరును మనం కోల్పోయాం, 
ఈనాడు బెరుబరీకూడ మననుండి విడివడి పోబోతున్నద్వి గతంలో జరిగిన 
ఇట్టి విషాదఘట్లాల గుణపాఠం నేటి ఈ క్రిషనమయంలోనై నైనా మనకు 

కనువిప్పు క్ర లిగించాలి. 

కాబిట్టి (పజలకు ఈవిషయము నచ్చచెప్పి, (ప్రజాభిప్రాయాన్ని 
రూపొందించడం ద్వారా దురాక్రమణదారులతో అవమానకర మైన 
ఏ ఒప్పందాన్ని మన నాయకులు . చేనుకోవడానికి అవకాశ మివ్వనిరీతిగా 

[పజల సామూహికసంక ల్పబలాన్ని మేల్కొల్పటం మన క ర _రృవ్యం. బిబెట్టు 
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నుండి (శ్రతువును తరిమికొట్ట కముందే, యుద్దవిర మణకు అంగీకరించటం 

రాజ్యతం త్ర రీత్యా మహాదోషం, కాళ్మీరులో ఆంగీకరింవదిడిన యుద్ధవిరమణ 

ఒప్పందంయొక్క గుణపాఠం మన కొక హెచ్చరిక కావాలి. తొందరపడి 

యుద్ధవిరమణకు అంగీకరిస్తే మన సై నికులయొక్క, వ్రచలటొక 
ఉత్సాహానికి అది వెన్ను పోటవుతుంది. దానివల్ల వారి అత్యద్భుత్తశ్యాగాలన్నీ 

బూడిదలోపోసిన పన్నీరవుతాయి. నేటి మన నాయకులు తగినంత ఊధృక 
సాయిలో జాతీయనమరాన్ని నిర్వహించలేకపోతే, శకి కిసామర్శాలు 
కోలవారికి అవకాశమిచ్చి తాము [పక్కకు తస్వుకో వొనీ, శెలివి శు, 

శక్తి సామర్థ్యాలు ఏ కొద్దిమందినొత్తూ కాదు. చేడు కొందరు వ్యక్తుల 

అధికారం, పేరు ప్రఖ్యాతులు ఎంతటి టివైనా అమర వీరవరంపరను 

(వసవించిన భారత దేశంలో పరా క్రమవంతులు,సమర్థులు అయిన నాయకులకు 

ఏనాడూ కొరత లేదు. 

వెనుకడుగు వేయబటంగాని, [పయత్నాలను చలా నదర డటంగాని, 
మనం సహించలేం. మన భూమిమై పీఠంవేసుకొని కూర్చోనిసే చై నా 

_ 

ద్రౌకుకొని, ఊపిరి పీల్చుకొని , మరింత దురాక్రమణకు అవకాశం లి 

గదా అని ఎగిరి గంగే = స్తుంది, అట్టి అవకాశం చైనాకు కల్పించకూ 
దానివల్ల మన జాతీయ దత భౌళ్ల తంగా 'వమాదంలో పదమ 
అందుజేత, సువిశాలమైన మన మాతృభూమియొక్క సార్వభౌమత్వానికి, 
గౌరవానికి తగినట్టుగా ' పరా[క్రమంలో (| వ్రవర్తించే Sl ధైర్యాన్ని, హెచ్చరికను 
వారికి ఇవ్వాలి. నున నాయకలు, ఈ కి క్త వ్షసమయంలో తప్పటడుగు 

వేయకుండా చూచుకొనవలనిన కర్తవ్యం మనందరిమిద ఉంది. 

శత్రువుల పన్నాగాలపట్ట సావధానత కావాలి 

చైనీయలు (ప్రకటించిన యద్దవిరమణవార్తవల్ల మన ప్రజల్లో 

ల్గిన నిస్త్రాణ దృష్ట్యా ఇట్టి జాగ్రత్త "మరింత అవనరవ మవుతుంది. ఆంతా 
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నుళక్షితంగానే ఉందనే మిథ్యాభావనలో మనలను జోకొట్ట టానికి, మన 

ఉత్సాహాన్ని దెబ్బతీయటానికి, మన యుద్దసన్నాహాలను మందగింప 

చేయటానికి, ఆ తర్వాత మనం అ(గ త్తగా ఉండటం చూచుకొని మరింత 

శక్తిలో మనపై మరొక దెబ్బతీసి, దేశం మొ తాన్ని స్వాధీనం చేనుకోవ 

టానికి-మన శత్రువులు పన్నిన ఎత్తుగడయే ఈ యుద్ధవిరమణ (ప్రకటన, 

(వ్రజల మనోరె ర్యంపై విపరీతపరిణామాలను కలిగించే మరొక 

విషయమున్నది. రక్షణ (ప్రయత్న౦ం[కింద ఇంతవరకూ మనం చే స్తున్నది 

నిధులను సేకరించడం మాత్రమే. మొదట్లో ప్రజలు తమంతటతామే 

ఉత్సాహంగా ధనం సమర్పించారు. అది సముచితమై నదే. ప్రజల్లో 

జొగృతమై న దేశభ _క్తిభావనకు ధన సేకరణ ఒక (ప్రతీక. తరువాత 

ప్రభుత్వమే ధనాన్ని వనూలుచేసే భాధ్యతను స్వీకరించింది. [వ్రజల 

ఉత్సాహప్పు తొలిఊపు [కమంగా తరిగిపోతున్నది. ప్రజలనుండి ధనాన్ని 

"సేకరించేందుకు (పభుత్వయం తాంగం పలురకాల ఒ _క్రిడులు తెస్తోందనీ, 

నిర్హష్టము, విశ వసనీయమునై న వార్తలు దేశమంతటా వినవ స్తున్నాయి. 

అది బలవంతంగా డబ్బును పిండటమే అవుతుంది. (ప్రభుత్వమే అటువంటి 

ఒ త్తిడులను కల్పించటానికి సిద్దమయినపుడు (ప్రజలు “మన కిటువంటీ 

భయోళ్చాతం కలుగుతున్నప్పుడు న్వపరిపాలనకు పరవరిపాలనకు తేడా 

ఏముంది” అని మనస్సుల్లో బాధపడే అవకాకముంది. ఇది [పజల్లోని స్వయం 

స్ఫూర్తిని భగ్నంచేసి, వారియొక్క మనోద్దె ర్యాన్ని వికలం చే స్తుంది. 

పొదువుచేయండి -- అదే తారకమ[తం 

మనయొక్క ఆర్థికమైన వనరులను నమికరించడమే ముఖ్యమని 
జంగా  భావించినట్లయితే, హిత ప్రదమైన అనేక ఇతరమార్లాలు 

అందుబాటులో ఊన్నాయి. ఈనాడు “అత్యవసర పరిస్థితి" ఏర్పడినట్లు 
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ప్రకటించారు కాబట్టి (ప్రాంతీయ శాననసభలను తాత్కాలికంగా రద్దుచేయటం 
(a 

ప్రథమ కర్తవ్యం. ఆ పనివల్ల (ప్రతిసంవత్సరం కోట్ల రూపాయలు పొదుషప్ప 

అవుతుంది. (ప్రజాస్వామ్య అవసరాలను (ప్రజలే ఎన్నుకొన్న పార్ల మెంటు 
రా 

తీర్చగలదు, మద్యపానని షేధాన్ని తొలగించటం ర0డవచర §* అంటే 

మద్యపానదోషాలను తక్కువగా అంచనావేయటంకాదు. మద్యపాన 

పిశాచాన్ని నిలువునా పాతిపెట్టి తీరాలనే విషయంలో భిన్నాభిప్రాయాలకు 
తావులేదు. ఐతే ఈనాడు “అమలులోఉన్న మద్యపానని షేధవిధానం 

మున్నెన్నడూ చూచియెరుగని ప్రమాదకరమైన అనేక సామాజిక దురా 

చారాలను సృష్టిస్తున్నది. (త్రాగుడుక లవాటుపడినవారు (తాగుతూనే ఉన్నారు, 

కాని అనేక దొంగమార్లాల్లో అది వారికి లభిస్తున్నది. దానివల్ల దొంగ 

వ్యాపార చేసే అనేకమంది వ్య కులు, స్వలాభాలను సెంపొందించుకొ నే 

లంచగొండులై న అనేకమంది ఉద్యోగులు తయారవుతున్నారు. ఇటువంటి 

స్వలాభపరులే, నిజొనికి మద్యపాననిషేధాన్ని కొనసాగించాలని కోరు 

కుంటున్నారు. ఇది (పజల్లోని నె తికతను దెబ్బతీ సున్నది, ఇటి “మద్యపాన 
రా చ... న (ఉని 

షేధాన్ని ఎ త్తివేయండి అనడానికి ఇట్లి నై తికదృషియే కారణం. 
మ - (a) ర (wa) 

(త్రాగుడువల్ల కలిగే దోషాన్ని |క్రమంగా, సరియైన విద్యాబోధనద్వారాను, 

నముచిత వినోదాలవల్లను తొలగింపవచ్చును; చట్టాలవల్హ ఆ దోషం పోదు, 

ఈచర్య్యకూడ (ప్రభుత్వానికి మంచి ఆదాయాన్ని నమకూర్చి పెడుతుంది. 

ఈనాటి అత్యవసరపరిస్థితిని తట్టుకొని నిలిచేందుకు అవసరమైన 

అనేక సాధనాలను, వనరులను ఎకుగవ పొదుపరితనంవల్ల మా|త్రమే 

నమకూర్చుకోవచ్చు. కాని దుర దృష్టవశా త్తు తు పొదుపరితనమనేది ఈనాడు 

మనదేశంలో బాధ్యత వహిస్తున్న వ్యక్తు కల్లో బొత్తిగా లేదు. అయినా 

పొదుపుచేయండనవి సామాన్య (వ్రజలకుమా త్రం సలహా ఇసూఉంటారు. 

న్వయంగా వారు చేస్తున్న దుబారాఖర్చును చూ స్టే, అనలు మన దేశానికొక 

తీవ్రమైన ప్రమాదం ఎదురైనట్టు వారు గుర్తించలేదని ఎవరికైనా 
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అనిపి నుంది. తమ అదికారాన్ని సుస్థిర ౦ చేసుకోవడం, అంతఃకలహాల్లో 

మునిగపోవటం, తమకి నిష్ణులె న సహచరులను ఏరివేయడం-ఇంకా ఇటువంటి 

ఆతిన్వల్పవిషయాల్లో తలమునకలై పోతున్న సెద్దలకు శతుదుర్భేద్యమెన 
జు ళం యు చా ౧ po 

రక్షణళ కిని నిర్మించేటువంటి (పముఖవిషయాల పై మనను లగ్నం 

చేయడానికి తీరికలేకుండా ఉంది. 

విమర్శను స్వాగతించండి 

ఈ విషయాలన్నీ మనం చెపుతుంచే, క్లి పనమయంలో విమర్శలు 

చేయవద్దని మన మహానాయకులు హెచ్చరిస్తూ ఊంటారు. నిజాయితీతో, 

డేశభ_క్తితో చేసిన విమర్శ అం'ే వారెందుకు ముఖం ముడుచుకొంటున్నారో 

మనకర్ణంకాదు. వాక్టుచేసే ప్రతిపనినీ నూటికినూరుపొప్త మనం ఆమోదించాలని 

వాళాశి సున్నారా ? అటిహపొగ డ దేశ పయోజనాలకు దోహదం చే నుందా ? 
EY nD ళు అలల అలాని 

తమ .విధానాలోను, ఆచరణటోనూ నిజంగా వారు సవ్యంగా [వవ రి సే 
భం ॥ అలో జట 

ఇశరులు వారిని విమష్శంచేందుకు అవకాశమే లభించదు. అట్లాగాక వాట్ల 

నిజంగా పొరపాటునే చేసే, వాళ్ళను విమర్శించి, సరిచేయడం మన బాధ్యత. 
వారుకూడా [పజాభి పాయాన్ని శ ద్ధగా ఆలకించాలి. వినయపూర వైకంగా 

దాన్ని గౌరవించి పాటించాలి. విమర్శంకేనే మన నాయకులు కంపర మె త్తి 

పోతున్నారంపే, దానిఆర్థం విమర్శించటానికి వాళ్ళ విషయంలో చాలా 

అవకాశం ఉందన్న మాట! 

నిజాయితీతోకాడిన విమర్శను అణచిపెట్టటం, ప్రజలనోప్షనొక్కి 

వేయడమే అవుతుంది. ఆది హిట్లర్, స్టాలిన్ లయొ క్ర క్ష నిరంకుశ ప్రభుత్వాన్ని 

జై ప్తికి తెస్తూఊంటుంది. అట్టి నిరంకు? వరిపాలనల ఆయర్హాయం తకు వనీ, 

వారు వె వై దొలగగానే చరిత్ర 'వారిని క్షమించ లేదనీ, ప్రపంచం వారిని దుయ్య 

బట్టి ందనీ మనం మరువరాదు, మరొక వినయం ఉంది. వ్య 'క్తుల అధికారం, 

హోదా పెరుగుతూఉంటే పదిమంది కబ్భ వాళ్ళమిదే ఉంటాయి. 
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వాళ్ళలో ఏ చిన్నలోపమున్నా, ఏ చిన్నపొరపాటు జరిగినా దాన్ని 

విమర్శిస్తారు. ఇంగ్ల ండునుండి మననాయకులు ఒకగుణపాఠాన్ని (గ్రహించాలి. 

అది రెండు (వ్రపంచయద్దాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడుకూడ (ప్రజలనోళ్ళను 

కట్టి వేసే పనేదీ చేయలేదు; పౌరహక్కు.లకు భంగం వాటిల్ల నివ్వలేదు, 

మన దేశవ్యవహోరాల మంతిమహాశయుడు ఈ మధ్యనే రాజకీయ 

వక్షాలను గురించి వసంగించాడు; తర్వాత పండిత నెహూను, (ప్రభుత్వాన్ని 

విమర్శించేవారండరినీ దేశద్రోహులుగా పరిగణించాలని కాంగైనునంస 

ఒక రహస్యప(్రాన్ని పంపింది, దానికి నిరసనగా ఆచార్యరంగా వానిన 

లేఖకు పండితన్మెహూ సమాధానమిస్తూ పదజాలం అనుచితంగా ఉందని 

అన్నారు. పదజాలం “అనుచితంగా” ఉందన్నా రేకాని, “అనత్యమిని 

అనకపోవటం గమనించండి. దేశంలో నమై క్య (ప్రజానంకల్చ శ క్రిని నిర్మించే 
పద్దతి ఇదేనా? ప్రజల్లో విభేదాలను నృష్టించటానికి - అంటే కాంగైను 

ఒక (పక్క, మిగిలినవాళ్ళందరూ ఒకప్రక్క చేరేందుకు ఇది డోహద్య 

చేయదా ? అయితే ఇతరులెవ్వరూ విమర్శించరాదనీ, కలసికట్టుగా అందరూ 

నమై క్యతకొరకు పాటువడాలనీ మాత్రం వారు (ప్రబోధి స్తుంటారు ! ఇతర 

రొజకీయపక్షాలన్నిటినీ గట్టిగా అదుపులో ఊంచాలనీ, లేకుంటే అవన్నీ 

(పజల్లో తమ వలుకుఐడిని పెంచుకొనవచ్చుననీ, అది జరిగితే రాబోయే 

ఎన్నికల్లో కార్మగెను గెలవడం కష్టం కావచ్చుననీ, ఈ మధ్యనే ఒక 

(వముఖ కాం[గైెనునాయకుడు చెప్పాడు. ఈ మాటలు విని సహించలేని 

ఒక స్థానిక కాంగ్రెనువాది బహిరంగంగా ఎదురుతిరిగి “చై నావాష్ళవ స్తే 
ఎన్నికలు ఎక గాడే ఉంటాయి?” అని అంటించాడు. 

అధికారంలోఉన్న వ్యక్తులు (ప్రజాస్వామ్యవిరుద్దమైన ఇట్స్ 

మాటలను కట్టే పెట్ట లిం యుడ్దాన్ని నిర్వహి స్తున్న నాయకత్వానికి ఇది 

తగదు. ఒక రాజకీయవవినికి మాత్రమే నాయకులమనిగాక, నమాజాని 

. కంతకూ నాయకులమని నారు భావించాలి. మనందరకూ ఏకె కళతువు 



విజయం కొరకు వోరాటం- 437 

చ నాయే అని మనమంతా గుర్తుంచుకోవాలి, పరన్పర విద్వేష, 
నశయ విరోధాలకు దిగజారటం మనకు తగదని గుర్తించాలి. (ప్రజల 

మనోరె ర్యాన్ని సెంఫొండించే వీషయాలన్నిటిలోనూ, మన నాయకులు 

ఆదర్భ్శ[పాయులుగా వ్యవహరి సారని ఆశిద్దాం. 

వ్య క్రివూజలోని ప్రమాదం 

మోమోటమిలేని స్నేహభావంతో మన (ప్రధానమం | త్రిమహోదయనికి 
చేనిన హెచ్చరికలను ఆయనపట్ల ఆదరాభిమానాలు లేకపోవశంగా కొందరు 
పొరవడుచున్నారు; పూర్తిగా పొర పడుతున్నారు. గౌరవం అం పే పొగడ్తమే 
అని భావి స్తున్నట్లున్నారు. మనం (ప్రధానమం తిని గొరవి నాం; ఒక [పపంచ 
ప్రఖ్యాతన్య క్రిగా ఆదరిస్తాం; కాని ఊరికే పొగడడం, పొరపాటుల 
కతీతుడుగా అంగీకరించడం మాతం చేయలేం. ఆవిధంగా భావించడం 
వారికికూడ మంచిదికాదు. సామ్యవాదులు మొదలగువారు నెహావండితుని 
చేతులకు బలం చేకూర్చాలని గొంతులు చించుక ఆరున్తారు. వారిని పొగడి, 
తద్వారా తమయొక స్వార్థ ప్రయోజనాలను సాధించుకోవటానికి వారు 
ఇదంతా చేస్తున్నార ని తెలిసిందే, నెవూ హృదయాన్ని దిలపరుద్దామని 
మనమంటాం. అది మనం చే స్తే దొనితోబాపే వారి చేతులనుగూడ బలవర చి 
నట్లు అవ్పతుంది, 

“వ్యక్తి పూజి మన సంస్కృతికి, సంప్రదాయానికి వ్యతిరేకమైనది 
మాత్రమేకాదు, జాతీయ [ప్రయోజనాలకుగూడ అది అంతు లేనినష్టం 
కల్లి స్తుంది. మూడవ పానిపట్టుయద్ధం జరుగుతూఊండగా, హీందూసె సైన్యాల 
ద్రధాననాయకుడై. స నదాశివరావుభ్వు ఏనుగుమోదనుండి గుబ్తంమిదకు 
మారాడు. అతడు కనపడకపోయేనరికి అతడు మరణించాడేమో అనుకొని 
మనోధె ధైర్యం కోల్పోయి సెనికులు చెల్లాచెదరై రై పోయారు. సదాశివరావు 
యొక్క వ్యకి క్రత్వమొక్క పే సె సై న్యానికంతటికి స స్ఫూ రిని, మార్షదర్శనాన్ని 
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చేసేదికావడం దానికి ముఖ్యకారణం. మరి శివాజీ అనంతరం ఇరువదిఏీండ్ల 

దాకా మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో చెప్పుకోదగ్గ నాయకుడు లేడు, శంభికే 
పటుబడాడు; నానాహింసలూ పెటి అతణి చంపారు. సాహూ మొగలుల 
టయ రం (3) 

నిరంధంలో ఉండిపోయాడు రాజారాం జింజీ కోటలో చిక్కుకొని బాహ 

ప్రపంచంతో సంబంధాలు కోల్పోయాడు. ఐనప్పటికి తమలో స్వరాజ్య 
భావన మూ ర్రీభవించినట్లు, శివాజీ తమ్మా వేశించినట్లు (ప్రతిఒక్కరు యుదం 

కొనసాగించారు. నిజానికి యిరవై ఏండ్లు పోరాడిన తర్వాత, బౌరంగచేము 
ఓడిపోయి, నిస్పృహతో, భగ్నహృదయుడై మరణించాడు. వ్యకి పూజకు, 
ఒక ఆదర్శాని కంకితం కావడానికి పోలిక లేనేలేదు; అదొక లోకం; 
ఇదొక లోకం. 

బట్టి ఉచ్చు 

ఆంతరంగికంగా ఎదురయ్యే (ప్రమాదంవట్ల మనం చాలా జాగరూకతతో 
మెలగటం మూడవచర్య. మన మధ్యనే నీవసిన్తూ చై నా దురాక్రమణకు 
స్వాగతంపలికేవారు చాలామంది ఊన్నారని మనకు తెలుసు, వాళ్ళకు 

చై నీయలు పితృదేవతలు; చై నాసైన్యాలు విముక్తి సె న్యాలు, వాళ్ళలోని 

కొందరు [ప్రముఖనాయకులు అసలు భారతదేశమే దురాక్రమణకారి, చైనా 

కాదు అని బహిరంగంగా (ప్రకటించారు. ఇక్కడ ధర్మరాజ్యాన్ని స్థాపిం 

చేందుకై (శ్రీకృష్ణభగవానుడే చౌఎన్లై రూపంలో అవతరించాడనే విష 
(ప్రచారాన్ని చాలా తీవ్రంగా, ఈనాటికిగూడ సరిహద్దుప్రాంతాల్లో సామ్యవాదులు 

కొనసాగి స్తున్నారు, వారక్కడ (ప్రజలనుండి ధనం వసూలుచేసి, తామిచ్చిన 

రసీదులను జాగ్రత్తగా దాచిఊంచి, చైనీయులు వచ్చినపుడు చూపెడితే 

వాళ్ళను మిత్రులుగా పరిగణిసారనిగూడ [ప్రచారం చే స్తున్నారు, అట్టి ఒక 

రాజకీయవక్షం నూటికి నూరుపాళ్ళు దేశభ క్రియతమైన వక్షమని, మన 

(ప్రధానమంత్రి స్పష్టమయిన ఒక (ప్రళశంసాపత్రాన్నిచ్చారు ! 

అస్సాములో సామ్యవాదులు విదోహం త ల పెట్టార ని వార్తవచ్చింది, 

రేశంటోని ఇతర ప్రాంతాల్లోకూడ వాళ్లు ఆదేపని చేయవచ్చు. అట్లివారిపై గల్లీ 
. ' | జర. ధా ల మ సమె 
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నిఘాకాని, అదుపుగాని ఏమోలెకపోవటం ఆశ్చర రం. అంతేగాదు, మన 

(ప్రభుత్వము, (పజలుకూడ వారి పన్నాగంలో చిక్కుకున్నా రనిపిసోంది. 

చైనా అనుకూలవర్షమని, రష్యా అనుకూలవర్గమని, సామ్యవాదపక్షం 

రెండుగా చీలిపోయింది, (భారక్ అనుకూలవర్గ ౦ ఏదీ లేకపోవడం 

గమనార్ల 0) అవి ఒకదానికొకటి చుక దురు అని అంటున్నారు. సామ్యవాద 

కార్యపద్దతినిగూర్చి ఏ కొంచెం తెలిసినవాశ్లైనాసరే ఈ మోసాన్ని నమ్మరు, 

ఈ చీలిక అనబడేది (ప్రజలను దగాచేసేందుకు వేసిన జిత్తుమాత్రమే. వారి 

పథకం [ప్రకారం ఒక వర్గ ౦ [పధానమంతిని. ఆయన విధానాలనూ [పశ ంసిస్తూ 

తద్వారా సామాన్య(పజల విశ్వాసాన్ని పొందాలి, రెండవవర్ష 0, దేశం 

మొ తంలో .. ముఖ్యంగా అస్సాం, - బెంగాల్ (ప్రాంతాల్లో _ కొదినెలలో 
అణాల ల (oe య 

విపవం రెచ్చగొటి, పరిపాలనాయం[తాంగాన్ని భగ్నంచేసి, దేశంమొ తం 
se) (a) par.) 

వై నీయల ఆధీనంలోకి సులువుగా వచ్చేట్లు చేయడంకోనం ర హన్యంగా 

ఆయుధాలను సేకరిస్తూ, వృకయుద్ధవద్ధతిలో (గెరిల్లా శిక్షణపొందుతూ 

ఉండాలి; నిజానికి వృకయుద్ధ పద్దతి శిక్షణ పొందుతున్నారుకూడ. 

చైనా విక్కు ప్రశ్న 

ఊహించని రీతిగా అకస్మాత్తుగా చైనా యద్ధవిరమణ చేయడంలో 

గల కీలకం గూడ దీనివల్ల తెలుస్తుంది. తాము విజయం పొందినతర్వాత నే 

చైనీయలు ఈ యుద్ద విరమణ (పక టనచేసి (పపంచాన్నంతనూ ఆశ్చర్యచకితం 

చేశారు. విజేత తనంతతానుగా యుర్ధాన్ని విరమించి, శాంతికోనం ఊదా త్త 

ప్రయత్నం ఆరంభించడం నిజానికి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం, 

ఈ ఇందజాలాన్ని వివరించేందుకు ఎన్నో విధాల (ప్రయత్నించారు. 

అంతఃక్ష లహాలక్రై ఆరాటపడే ఈ (ప్రజలు ఇంకొ కలహించుకొంటూనే 

ఉంటార నీ, అది అవకాశంగాతీనుకొని ఈ దేశాన్ని తేలికగా జయించగలమనీ, 

చై నీయలు అనుకున్నారు. కాని యోవత్తుదేశం దురాక్రమణకారుణ్ణి 

వెట్టిపార వేయటానికి ఒక్కమనిషిగా లేచి నిలబడటం వాళ్ళకు ఆశ్చర్యం 
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కల్లించింది. వాళ్ళు దీన్ని ఊహించన్సై నాలేదు, కనుకనే తమదాడిని 
విరమించుకున్నారు, ఇది ఒక ఊహ, 

శ స్తా స్వాలు, తదితర సె నిక సాహాయ్యం అమెరికానుండి, ఇతర 

మిత్ర దేశాలనుండి, ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో భారత్కు అందగలవని చైనా 
అనుకోలేదు. నిజానికి అమెరికా ఎంతో నేర్పుతో, తక్షణమే మనకు 

సాహాయ్యం అందించింది. దాన్ని ఎంతగానో అభినందించాలి, ఇది కూడ 

చై సీయులను ది(గ్రాంతులను చేసింది; అడుగు ముందుకు వేసే పె వెన్ను 

విరుగుతుంది అని భయపడి వెనుకాడారు. ఇది రెండవ ఊహా. 

తమ భూభాగమని తాము అనుకొన్నంకమేరకు తమ హక్కును 

స్థాపించుకొ నేందుకు మాతమే చైనీయులు దండె త్తివచ్చారు. వారు మెక్ 

మేహన్ రేఖను అంగీకరించలేదు. నిజమై న సరిహద్దురేఖ ఇంకా దక్షిణాన 

ఎక్కడో ఉంది, నిజమై న సరిహద్దుగా ' తాము భావించిన భూభాగంవరకు 

మాకమే వారు చొచ్చుకువచ్చారు. ఒకవిధంగా తమ హక్కును తాము 

నిరూపించుకుని, వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు, ఇది, చైనా రష్యాలు 

ఏంచేస్తే అది ఘనకార్యం అనే వందిమాగధుల వాదం ఇది మూడవది. ఇది 
చైనాకు లేనిపోని ఘనత ఆపాదించటమే. 

పెద్దకు ట్ర 

ఏది ఏమైనప్పటికి ఒక విషయం మరచిపోరాను, సరిగ్గా చై నీయల 

దురాక్రమణ సమయానికే బెంగాల్లో విప్తదం రెచ్చకొట్పటానికి సామ్యవాద 
పక్షం ఒక పథకం వేసింది. కల్లోలాలను రేపి, పరిపాలనను భగ్నంచే స్తే, 

అ స్పవ్య స్తత ఏర్పడుతుంది; అది వినియోగించుకొని హిమాలయాల 

మండి కలక త్రావరకు చై నీయులు తిషవేయగలుగుతారు అని దాని ఉద్దేశం, 
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ఎందుకోగాని ఆ పాచిక పారలేదు, సామ్యవాదులు సంసిద్ధంగా లేకనో, వేళకు 

గుండెలు దడదడలాడటంవల్ల నో, లేక బహుశః [ప్రజలు జొగరూకు లె 

వ్యతి రేకంచటంచేతనోగాని వారు తమ పథకాన్ని అమలుచేయ సాహసించ 

లేదు. కారణమేదై నప్పటికి దురాక్రమణ చేస్తున్న చై నాబలాలు తాము 

ఆశించినమేరకు చెయ్యలేక, ఊరుకున్నాయన్నమాట మాత్రం నిజం. తమ 

పథకం విఫలమైంది కాబట్తి మరొక అనుకూలమైన గడియకోనం వేచి 

చూడటం అవసరమని వై నీయులు భావించారు. కనుకనే వారు తాత్తాలికంగా 

దురాక్రమణ విరమించుకొన్నారు, నేడు ఇక_డి సామ్యవాదుల పథకాలను, 

చై నీయల ఉద్దేశ్యాలను జోడించి పరిశీలిస్తే, చైనా అమలుపరచిన యుద్ద 

విరమణ అనే |ప్రశాంతతమాటున లోలోన రాజుకొంటున్న అగ్నిపర్వతం 

వంటి ప్రమాదంయొక్క_ తీవ్రత చాలవరకు స్పష్టంగా గోచరి స్తోంది. 

అకుపచ్చ [ప్రమాదం 

దేశమంతటా వివిధకీలకస్థానాల్లో పాతుకుపోయి ఊన్న, శ_క్తిమంత 

మైన పాకీ స్తానీ పంచమాంగదళ, మన ఆంతరంగిక వ్యవస్థలో దాగిఉన్న 

మరొక ప్రమాదం. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని ముస్లి ములకు రకరకాల 

మారణాయుధాలు పంపిణీ అవుతున్నాయి. విప్ప వాన్ని రెచ్చగొట్రటానికి 

ఇది మంచి సమయం; నాయకులు మరొక భూభాగాన్ని ధారాద _త్తంచేయక 

ఏంచే సారు అని బహుశః వారు భావించిఉండవచ్చు. నిజానికి, నేఫాలో 

మన సే స్రై నికస్థావరాన్ని ఒకొక్కదాన్నే చై చెనా హా _స్పగతం చేసుకుంటూ 

ఉంటే, ఈ హెకిస్తానీశ కులన్నీ ఎంతో ఆనందించాయి. “మోకు తగినశా సే 

జరిగింది అని అంటూండేవారు ! చైనా, పాకిస్తానులు ఈమధ్య తోడు 
దొంగలు కావటంవల్ల, వారికి మరింతథ్ధై ర్యం వచ్చింది. ప్రజలేగాక, 
(ప్రభుత్వోద్యోగులుకూడ తేజపూర్ను, తదితర (ప్రదేశాలను ఖాళీచేసి సురక్షిత 
(ప్రాంతాలకు చేరుతుం కే అక్కడి ముస్తిములుమాత్రం చైనా, . పాకిస్తానుల 

మధ్య అస్పామును పంచుకొనేందుకు ఒక ఒప్పందం కుదిరిందనీ, దాని 
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ప్రకారం అస్సాములోని ఉత్తరభాగం చై నాకు, దక్షిణభాగం పాకిస్తానుక 
చెందుతుందనీ, కనుక తమకు ఛయంలేదనీ, తాము నురక్షతంగాశే 
ఉన్నామనీ చెప్పినారు; 1946_ 47 నాటి చిందులు (తొక్కారు, వాళ్ళ 

“పాకి స్తాన్ జిందాబాద్" అని, “హస్ కే లీయా పి పాకీ స్తాన్, లడకే లేం 
హిందుస్తాన్” (నవ్వుతూ నవ్వుతూ పాక సాధించుకొన్నాం, స్రోరాక్రి 

హిందుస్థాన్ గలుచుకుంటాం) అని నినాదాలు చేశారు. హిందువులు ఖా 
చేసివచ్చిన ఇళ్ళను, దుకాణాలను దోచుకొని ధ్వంసం చేశారు. కాబట్ట 
ఇటువంటి పంచమాంగదళాలను ముందుగానే అదుప్పలో ఉంచవలసిన 

బాధ్యత |ప్రజలందరిది; ముఖ్యంగా సద్చుద్దిగల ముస్లి ములది, మన రక్షణ 
సన్నాహాలకు అత్యంతావశ్యకమై నది ఆంతరంగిక శాంతి భద్రతలు, వాటీని 

భంగపరిచే అవకాశం వాళ్ళకు కలుగనీయరాదు. 

అటువంటి విద్రోహకర వర్గాలను శత్రువులే అనుకొని, దృఢ 
హస్తంతో అణచివేయటం ఒక్క కే వారితో వ్యవహరించవలసినతీరు. 

మహాభారతంలోని ఉదంతం ఒకటి ఈ విషయంలో చక్కని సందేశం 
ఇస్తుంది. తన తండ్రిని చంపిన తక్షకునిపె వగతీర్చుకునేందుకు 
జనమేజయడు సర్పయాగం చేస్తున్నప్పుడు, ఆ తక్షకుడు పారిపోయి 
ఇంద్రుణ్జీ శరణువేడాడుం అపుడు జనమేజయుడు ఆతక్షకునితోబాటు ఇ౦ (దుజ్జీ 

కూడ సర్వభక్షకుడై. న అగ్నికి ఆహుతిచేయటానికి “సేందాయ తక్షకాయ 
స్వాహా” అన్నాడు. 

మోమోటమిలేని ఇటువంటి చర్యామా(త్రమే శతువుయొక్క (ప్రచ్చన్న 
(ప్రతినిధులను, వారిమి[తులను భయకంపితులను చేసి వాళ్ళనుకూడ విశ్వస 
నీయలై న పౌరులుగా మారు స్తుంది, 

ఎరవేసినకొలదీ కోరిక పదునెక్కుతుంది 

మన ఇరుగుపొరుగు దేశాలతో సంబంధాలు ఎట్లాఊండాలో ఈనాడు 
"మరింత ముఖ్యంగా ఆలోచించుకోవాలి, ఇక గాడ 'మనమొక విషయంవట్ల 
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మెలకువతో ఉండాలి. మనమిటువంటి క్షి షవరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మన 
సొరుగునఊన్న పాకీస్తాన్ - ద్వేషంలోంచి, ర _క్షపాతంలోంచి జనించింది అని 

పండితనె[హూ అన్నారు-మనల్ని బెదిరించే అవకొశముంది. దాన్ని బుజ్జ 

గించే ఊద్దేశ్యంతో మన నాయకులు మరింత భూభాగానికి నీశ్లాదులుకోవటానికి 

కాశ్మీర్ విషయంలో రాజీపడటానికికూడా అవకాశం ఉఊంది. ఏవిధంగా 

ఆయినాసరే, అవసర మైతే చివరకు కాళశ్మీరును ధారాద త్తం చేయటంద్వారా 

నె నాసరే, పాకిస్తాన్తో శాంతిసంబంధాలు ఏర్పడాలనీ, ఆ విధంగానైనా 

మన మిర్వురం కలిసికట్టుగా చైనాను ఎదుర్కొనాలనీ రాజాజీ, జయ పకాష్ 

నారాయణలు [ప్రచారంకూడ చేశారు. ఐతే అది సమస్యను పరిస్కరించగలదా? 

ఆ వర్గాలయొక్క- గతచరిత్ర ఏమి చెప్పుతోంది? వారి హృదయాలను 

ఆకట్లుకోవటానికి ఎన్నో (ప్రయోగాలు జరిగాయి, వారి వెన్నుతట్టి అనేక 

సదుపాయాలను కల్పించాం; చివరకు మన మాతృభూమిలోని భాగాలనుకూడ 

ధారాద త్తంచేశాం. అప్పటికికూడా వారునంతృ ప్పిచెందలేదు. వారు కాళ్మీరుపె 

దాడిచేశారు, వారిని సంతృ ప్రిపరిచే నిమిత మె మూడవవంతు కాళ్మీరును 

వారికే ఇచ్చి వేశాం; మనవ్యయంతో నిర్మింపబడిన కాలువలను, నీటినిగూడ 

వారికి ఇచ్చాం; వీటన్నిటికిమించి, దాదాపు ఎనభై యైదుకోట్ల రూపాయలను 
కూడ వారికి అర్చించుకొన్నాం. 

వీటికి [ప్రతిఫలంగా వారు మనకిచ్చిందేమిటి ? విభజన సమయంలో 

ఎరిగిన ఒప్పందాల (ప్రకార ౦ హిందువులు ఆ భూభాగంలో విడిచివచ్చిన 

స్థిరా స్తులకు నష్టపరిహారం ఇవ్వవలసి ఊంది, ఆ ఆస్తుల విలువ కొన్నివందల 

కోట్ల రూపాయలుంటుంది. కాని ఈనాటివరకు చునకు ఆబాపతు సొమ్ము 

క పెనఐనా ముటలేదు, వారడిగిన (ప్రతిదాన్ని మనంఇసూనేఉన్నాం. కాని 
ర (we) mr.) 

వారినుంచి ఏ ఒక గై మైనా పొందగలిగామా ? వారికి దానంమిద దానం చేసి 

ఇంక ఊరుకొమ్మం హే వారు ఆగుతారా ? ఇప్పుడు మనం కాళ్శీరు ఇచ్చే స్తే 
. జ న! 

ర్వాత అస్సామును ఆపైన బెంగాలునుకూడ వార డుగవచ్చు. మనం 



ఇచ్చినకొ దై వారి దాహం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వ్యవహారం 

“మాయింటికి వచ్చినప్పుడు ఏంతెసావ్ ? మియింటికి “వచ్చినప్పుడు ఏం 
పెడతావ్ ?' అనే పద్దతి కారాదు. అట్టి పద్దతి కొననొగరాదు. *భారళ్ 

పాకీస్తాన్లు రెంటికి స నా సమాన (ప్రమాదమే; ఈ పోరాటంలో చైనా 

గెలి స్తే, మన ఇద్దరిలో E ఒక్కరమూ మిగులం కొబట్టి , ఇద్దరికీ కూడా 

శత్రువే అయిన చై నాను కలిసి ఎదుర్కొందాంి అనేమాటను వివరించి 

చెప్పటమొక గే పాకి స్తాన్ తో మన సంబంధాలకు (ప్రాతిపదిక కొవాలి. 

మనం వారిని సంకుష్టిపరచనారంభి స్తే ఇంక దాని కంతముండదు, 

మిత్రులెవరో గుర్తించాలి 

ఇంక పాశ్చాత్య దేశాలతో మన సంబంధాలను గురించి ఆలోచించు 

కోవాలి, అలీనవిధానంలో వాస్తవానికి ఏ విధమైన దోషం లేదు. కాని ఈ 

విషయంలో చే స్తున్న పొరబాశేమిటంతే మనం నిర్దుష్టంగా అలీనవిధానాన్ని 

పాటించటంలేదు; సామ్యవాదకూటమివై పుకు మొగ్గు చూప్పతున్నాం. 

సూయజ్ సమస్యలో ఇంగ్లండు, ప్రాన్సులు ఈజిప్టు నెదుర్కొన్నప్పుడు 
అతితీవ్రమైన పదజాలంతో వాళ్ళను మనమే అందరికన్న ముందుగా 

దుయ్యబట్లాం. కాని చైనా టిబెట్ను క త్తికెరజేసినప్పుడు, కనీసం 

పల్లె తుమాట అనలేకపోయాం. మళ్ళీ రష్యా శతఘ్ని శక్రటాలు 

హంగెరీ= పెకి విజృంభించి, దాని స్వాతం త్య్యవిప్రవాన్ని అణగ (దొక్కు 

తూంటే మనం రష్యాను సమర్థించటానికికూడా యత్నించాము. మనం | 
నిజంగా తటస్థంగా ఉంటూ, వ్రజాస్వామ్యంపట్ల మనకు ఊన్న శ్రద్ధను చూపి | 

ఉన్నట్ల యితే, పాశ్చాత్యదేశాలు మనలను ఒక నమ్మదగిన మి|త్రునివలె . 

భావించి ఊండేవి. ఏమైనప్పటికీ, మనం ఇబ్బందిలో చిక్కుకొని | 
ఉన్నప్పుడు, వారిని ఆర్థించాం; మనకు సహాయం చేయటానికి వారు | 

పరుగున వచ్చారు. మనవళ్లు తన స్నేహంగురించి, పెద్ద పెద్ద ప్రవచవాణ ' 

చెప్పే రష్యా, ప్రాత ఒప్పందం (వకారం ఎప్పుడో వంపీంచవలసిన నాలుగు 

4 

| 
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మిగ్ విమానాలను, క్తి పగడియలు దాటిపోయినతర్వాత ఎన్నో నెలలకు 

పంపించింది. మరో విచిత్రమేమిటంటే ఆ విమానాలు ఆకాశ మార్గానకాక 

ఓడలకై వచ్చాయి. ఈనాటివరకు అవి ఎగిరినట్లు మనం వినలేదు. ఈ 

పరిణామాలన్నిటిని, మన ప్రభుత్వం అలీనవిధానమంటుందో, నంలీన 
విధానమంటుందో మనకు తెలియదు. 

ఈ నమన్యను వా _స్హవికమై న దృష్టితో (ప్రభుత్వం పరిశీలీ స్తుందని, 
మనజౌతిని సంపూర్ణంగా శ స్తా ప్రసంపన్నం చేయటానికి, డాబుసరి మాటలు, 
ధర్మపన్నాలు అడ్డురాకుండా చూస్తుందని, మాతం ఆళిద్దాం. ఎక్కడ 

దొరికితే అక గ్రడనుంచి మనం ఆయుధాలను నంపాదించుకోవాలి. మొదటి 

వ్రపంచయద్దానికిముందు ఇంగ్శండునుండీ జర్మనీ ఆయుధాలుకొనుక్కుది. 

రెండవ వ్రవరదయుద్దానికిముందు ఫ్రాన్సు జర్మనీకి శతఘ్నిశకటాలను 

అమ్మింది. జర్మనీకి” వ్యతిరేకమైన దేశాలన్నీ - ర ష్యాతోనహా - అదే 

యుద్ధంలో, అమెరికానుండి సె సెన్యసహాయాోన్ని పొందాయి. ఆటువంటప్పుడు 

ఆయేధాలను సరఫరా చేయటానికి అంగీకరించిన దేశాలనుంచి _ ఇవా ఆవా 

అనే వ్రశ ్న లేకుండా _ ఆయుధాలను స్వీక రించటానికి మనమెందుకు 

మొహమాటపడాలి. 

నమ్మకస్తులయిన రక్షకులను గట్టివర్చుకోవాలి 

మన ఉఊ_త్తరనరిహద్దుతో ఒక ప్రముఖమైన కీలకస్థానం ఊంది. 
దానిని మనం నుదృఢం చేసుకోవాలి. ఆదే నేపాల్, అనాదికాలంనుంచి 

మన జాతీయజీవనంతో నేపాల్ ఒకటిగా ఊంటూఊంది. ఆది ఒక సర్వతంత్ర 

',న్వతంపత్రదేశం కావడం మనకు ఆనంద ప్రదమై న విషయం. అది విస్తీర్ణంలో 
. ఛాలా చిన్నది. దాని మనుగడకు ప్రమాదల రాకుండా చూడవలనీన 
'. బాధ్యత మనది. శక్తిమంతమైన చై నాదేశంయొక్క ఒత్తిడి కారణంగా 
"ఒక బలహీనక్షణంలో చైనా “ప్రారంభించిన లాసొ-కాట్ మాండూ రహదారి 

- నిర్మాణానికి నేపాల్ అంగీకరించింది. నేపాల్యొక్క స్వాతంత్ర్యం, 

సార్వభౌమత్వం నంరక్షంవచిడేట్లు చూడవలసిన కర్తవ్యం మనది. మన 
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ఇరుదేశాలు, ఒకే (ప్రమాదాన్ని ఎదుగ్రొ్క-౦టున్నాయి. మనం నేపాలుయొ క్ర 
సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవించి, మనయొక్క నిజాయితీపట్ర వారిమన వన్ఫుల్లో 

విశ్వాసమేర్పడేట్లుగా (ప్రవర్తించాలి. ఆ దేశపు తిరుగుబాటుదారులు వష 
దేశంతో ఆశ్రయం కోరారు. దీనివల్ల నేపాల్ మనస్సు ఎంతో గాయ వడిండి, 

అది ఆ దేశంలో తీవ్రమైన 'భారత వ్యతిరేక (ప్రచారానికి తావిచ్చింది. 
మనం ఆ తిరుగుబాటుదారులను అదుపుచేసి, మనయొక్క తరతరాల స్నేహ 

బంధాలను పునః ప్రస్థాపించుకోవాలి. 

మన విధానాలన్నింటిలోమా మొట్టమొదట చూచుకోవలసింది ఒక్ష "సీ; 
7 

పవిత మాతృభూమియొక్క ఆంతరంగీక, బహిరంగ నంరక్షణలు. దానికి 

సరిహద్దులనుదాటి ముందుకు భొచ్చుకుపోవటమే అవపర మై తే, నిన్సంకోచంగా 
ఆ పనీ చేయాలి. ఈనాడు డఫ. .లామా మనమధ్య ఉన్నాడు. టిబెట్ 

సైన్యాలు తమ దేశంలో ఉన్న చైనాసైనా లను, ఇంకా తీవ్రంగా 

(ప్రతిఘటిస్తూనే ఉన్నాయి, టిబెట్ను విముక్తం చేయటానికి మనకు ఇది ఒక 

అనుకూలవిషయం. దలైలామా తమయుక్క (పవాన వభుత్వాన్ని ఇక్షడ 

స్థాపించి, టిబెట్ న్వాతం త్యాన్ని (ప్రకటించేట్లు మనం చేయాలి. తనదేశ 

స్వాతంత్ర్యనమరాన్ని కొనసాగించుకొనేందుకు,  వారికవసరమైన 
సహాయాన్నంతనూ మనం సమకూర్చాలి. స్వతం[తము, స్నహభరితము 

నైన టిబెట్రాజ్యం ఏర్పడనిదే మనదేశ ఉఊ_త్తరనరిహద్దుల భద్రత 

కేవలం హాస్యాస్పదమే ' అవుతుంది.  అటువంటిచర [1 “స్పష్టమైన 

మూర్హత్వమే” కాగలదని మన |పధానమంత్రి అంటున్నారు. అటువంటి 

ఊదా _త్తమైన విషయాన్ని ముఖ్యంగా, అణగ తొక గ్రాదిడ్త ఒక పీడిత 

నమాజంయొక్క స్వాతంత్యాన్ని.అది మన జాతీయభ[దతకు (పాథమిక 

అవనరమై నప్పటికీ - 'వారు ఎండుకు వ్యతిరేకి స్తు సున్నారో ఆర్థంకావటం 

లేదు. శ|త్రుభూమిని యుద్దరంగంగా మార్చకుండా మన సరిహద్దులను 

.. కాపొడుకోలేం; టిబెట్ను వ్ము క్ర కం చేయటం, దానికి మొదటి సె సై నికచర్య 

= కాగలదు అని కీ ర్రిశేషులు, నమ్మామ్యలు, మన మాజీ నాష్ట్రవతి డాక్ట ర్ 

 లాజేరద్యవ్రసాద్ అన్నారు. 
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2. సముచిత త త్వజానం 
జాం 0 డ్రా 

సుక సాధననంప త్తి నంతనూ సమీకరించి, ఆంతరిక విద్రోహ 

శ కులన్నిటినీ నిర్మూలించి, శ(తుశేషం లేకుండా చేయటానికి పోరాటం కొన 

సాగించేందుకు, పసుపుపచ్చ (ప్రమాదాన్ని నామరూపాలు లేకుండా తుడిచి 

పారెయ్యటానికి, తగినళ _క్తిని మనం నిర్మించుకోవాలి. (పజల విశుద్దజాతీయ 

శీలసంపదయే అక్షయశ _క్రిభండారం. అది లేనిదే ఎంతటి బాహ్యనహాయం, 

సాధనసామ [గి లభించినప్పటికి [ప్రయోజనముండదు. 

నిజమయిన [ప్రమాదం 

వై నాలో (ప్రజాస్వామ్యశ క్తు కులు ఓడిపోవటానికి, తిరుగుబాటుదారులు 

గెలుపొందటానికి గల. ముఖ్య కారణాల్లో ' (వజాస్వామ్యశ కు కుల 

“కీలరాహిత కం ఆత్యంత (వముఖమై నది, బ్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు 

అమెరికా తన సాయళ కు క్తులా వ్రయత్నించింది.. లక్షలాది డాలర్ల ను, 



(పథమ ము[దణ 

17 ఫి|బవరి 1974, 

(పథమ పరిష్కరణ 

4 జూలై 1974. 

ద్వితీయ పరిష్కార ణ 

14 జనవరి 1986. 
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నవభార తి (వచురణలు 

కి_కీ.852, బరకత్పురా 
హాదరాబాదు . 500 027 
ఆం 

ముద్రణ : (ప్రతులకు : 

భారత ముద్రణాలయం సాహిత్యని కేతన్ 

8.4. 705/4, నారాయణగూడా లీ_.4.852, బరకొత్పురా 

“హైదరాబాదు _ 500 029 హౌదరాబాదు _ 5G0 0: 

సొహిత్యని కేతన్ 

ఏలూరు రోడు 
డె 

విజయవాడ _ 520 001 
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అధునాతన ఆయుధసంవ తిని చైనాపై న్యానికి సమకూర్చి, అది సామ్యవాడుల 

తిరుగుబాటును సమర్గ ౦గా ఎదుర్కొంటుందని భావించింది. కాని సైన్యంలోని 

పెద్ద అధికారులు సైతం, చిన్నచిన్న మొత్తాలకు కక్కుర్తిపడి, అమెరికా 

ఆయుధాలను విప్తవకారులకు అందించార నీ, తత్ఫలితంగా తిరుగుబాటు 

దారులు జాతీయసై న్యాన్ని ఓడించినారనీ, చరిత మనకు చెప్పుతున్నది. 

అటువంటి శీలరాహిళ్యానికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ మనకు 

కోకొల్లలు. ఒక్క ఉదాహరణ: పాకీ స్తానీయులు అస్సాములో విదోహం 

తల పెట్టారన్నది అందరికీ తెలుసు. తూర్పుబెంగాల్ నుండి ఇప్పటికే అనేక 

మంది పాకీసానీయలు అస్సాములో (ప్రవేశించారు; ఈనాటికీ ప్రవేశిస్తూనే 

ఊన్నారు. వారంతా అక్కడే స్థిరనివాసాలేర్పరచుకొన్నారు. అస్సామును 

ముస్తిం ఆధిక్యతగల (పొంతంగా చేసి, తర్వాత దాన్ని పాకీస్తానులో 

చేర్చటానికి ఇది ఒక కుట. కాని మన (పభుత్వం మాతం ఈనిజాన్ని 

ఒప్పుకోదు, 1950 నాటినుంచీకూడా మనం హెచ్చరిక చే న్తున్నప్పటికీ 

(ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవలేదు. పైగా “ఈ పాకి స్తానీయలను గు ర్రించడ 
మెలాగా *” అని (పళ్ని స్తోంది ఇప్పుడు. కాని అక్కడీపొరులు కొందరు 

ఒకజొబితా (ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. ఈమధ్య అక్రమంగా అస్సాములోకి 
(ప్రవేశించిన ముస్తి ములందరి పేర్లు, చిరునామా వగ్రై రాలు అందులో ఉన్నాయి, 

ప్రభుత్వం ఒకఊద్యోగిని నియమించి జాబితాను పరిశీలించి దానిపై అళని 

నివేదికను సమర్పించుమంది. అతను విచారణ జరిపాడు. “ఈశాలితా 

అంతా కల్పితమే; వారిలో చాలాకొద్దిమంది మాత్రమే పాకీస్తాన్ నుంచి 

వచ్చారు.” అని అతడు నివేదించాడు. అత నావిధంగా ఎందుకు నివేదించాడు? 

పెద్దమొ కాన్ని లంచంగా పుచ్చుకొని ఆ విధంగా వాసి పంపాడని 

తరువాత వెల్లడయింది, 

మన దేశంలోని |ప్రభుత్వయం[త్రాంగం నరనరాల చివికిపోయిందని 

ఇంగ్లండుదేశ లేబరుపారీ [ప్రముఖనాయకుడు, లార్ అటీ ఒకవ్యాసంలో 
చా ల GG క 
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(వౌశౌడు,. అటువంటి దేశాల్లోనే సామ్యవాదుల వి, దోహం విజయంపొందు 

తుందని ఆయన అన్నాడు. “"ఆనీయాకుచెందిన ఒక దేశంలోని |వ (ప్రముఖవ్యక్తి ని 

ఒకణ్లీ, అతని దేశంలో సామ్యవాదవి దోహ్మవమాదం ఉందా అని ఆయన 

వ్రళ్నించాడు. “మా పరిపాలనాయం(త్రాంగం భష్షంకాలేదు; కాబటి, చూకు 
లు లు 

అటువంటి భయమే లేదని” అతడు బదులు చెప్పాడు, ఇట్లే ఆంతరిక 

ప్రమాదాన్ని గురించి పరిణత జాతికి చెందిన ఒక(వముఖ 

రాజనీతిజుని హెచ్చరిక ఐనా మనకు కనువిప్పు కలించాలి. 
ణా N 

అనలు జబ్బు 

శీలరాహిత్యం అత్యంత తీవ్రమై న విషయం. దీని మూలకారణాలను 

నిర్మూలించాలి. విమర్శలవల (పయోజనం శూన్యం. ఒక ఎల్లయ్యనో, 
రా 3 

పుల్లయ్యనో; మల్లయ్యనో తిట్రినంతమాతాన మన (పవరన ఎట్లా 
ళా (ap) (ss) pa.) ae) 

మారుతుంది ? మారకపోగా, మనం పరనిందాపరాయణుల మౌతాం. 

ఐకే, అవినీతిపిశాచాన్ని అంత మొందించ లేమా ? 

జీవితంలో స్వార్థం ఎంత “పెరిగితే అంతమేరకు వ్య నీతి 

బావ బడు, (భప్పుడు బాతాడు. స్వార్లం అధికమై నకొదీ న్వ్యపయోజనాలను 
వి చు ర అ 

సాధించుకొనేందుకు ఎంతటి చెడుుతోవ (తొక్కటానికైనా వ్యక్తి సంసిద్ధు 

డవుతాడు. నిస్వారి ఐన వ్య కి చెడు తలపెటడు; ([భషుడు కొడు. అతడు 
థి న ల యు 

నిజాయితీపరుడుగా నే ఉంటాడు. 

ఈనాడు స్వా వర్త ౦ పెరిగిపోయింది. ప్రతివాడు తనకున్న దానికన్న 

అధికంగా కావాలని కోరుతున్నాడు-అది ఎట్లావచ్చినానరే. మార్గం మంచిదా 

చెడ్డదా అన్న ఆలోచనే అతనికి రాదు; ఆమార్షం తరచు చెడ్డదే అవుతూ 

ఉంటుంది. దీనివల్ల నే శీలరాహిత్యం ఏర్పడుతోంది. కాబట్టి వ్యక్తిలోని 
స్వార్థాన్ని మనం , అదుషచేయాలి. ఇది చాలా కష్టమైనపని. నిజానికి మనలో 
కొంత స్వార్థం తవ్పకుండా ఊండితీరుతుంది. మనమంతా బె రాగులంకాము. 
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కుటుంబాలు విడిచి, కౌపీనాలు ధరించినవారంగాము. అట్టిది మనకు సాధ్యం 

కాదు. సమాజాన్నంతను దృష్టిలో పె పెట్టుకొని చూచినప్పుడు, . సమాజ శేయస్సుక 

ఆ పద్దతి అనుకూలమై నదికూడా కాడు. మన శరీరాన్ని, మన కుటుంబాన్ని 
పోషించుకు నేందుకుగాను, నేటికాలానికి అనుగుణమై న, కొంత సౌఖ్యాన్ని 

కల్పించటానికిగాను, కొద్దిపాటి స్వార్దం మనలో ఉండితీరుతుంది. కాబిట్ట 
సామాన్యంగా నుఖజీవిశాన్ని గడవగోరిన ఏ వ్యకి నిగురించి, మనం చెడుగా 
భావించ వద్దు. కాని, స్వార్థానికి అదే హద్దు. ఏ వ్యక్తిఐనా ఆ హద్దు దొటీ 

సమాజ ప్రయోజనాలకు భంగకరంగా స్వార్థంలో మునిగిపోతే, అది దూష్యం 

అయితీరుతుంది. 

నై తికత పైనుంచి క్రిందకు (పాకాలి 

ఇట్టి స్వ ప్రయోజనబుద్ది బరి తెగించకుండా అదుపుచేయడం ఎట్లా | 

ఉపదేశాలు, ఉపన్యాసాలు సరిపోతాయా ? సదాచారసమితులు, బహిరంగ 

సమావేశాల్లో చేసే సామూహిక (పతిజ్ఞలవల్ల ఇట్టి అద్భుతమై నమార్చు 

వస్తుందా ? ధర్మపన్నాలు, (ప్రతిజ్ఞలు వ్యక్తిని ఎన్నడూ మార్చలేవు, ఇక 

(శ్రీరంగనీతులు చెప్పి ఓట్లువేయించే వీళ్ళబతుకులు మనం చూడ నేకూడదు, 

ఒకసారి నేనొక సాధువును కలిశాను, (ప్రభుత్యకార్యాలయాల్లోని గుమాన్తాలకు, 

తదితర చిన్న ఉద్యోగులకు, శీలవంతులై ఎట్లా జీవించాలో తాను ఉపన్యాసాలు 

ఇ స్తున్నట్టుగా ఆయన చెప్పాడు. “కాని, మాప్రయత్నం సఫలమౌతుందా ? 

ఏదో నాలుగుపై నలు మాతమే లంచంపుచ్చుకు నే చ ప్రాసీకి మోరుబోధిస్తారు. 

కాని, ఆ చప్రాసీ పూటగడవనివాడని మోకు తెలియదా ? అట్టి పరిస్థితిలో 

నాలుగు చిల్లరరాళ్ళకు అతడు కక్కు ర్తిపడితే, అతణ్ణి సమర్థించ లేకపోయి 

నప్పటికీ జాలివడవచ్చు. కనుక పెవారికి మా ఉపదేశం ఇవ్వండి. వాళ్ళను 

సరిదిద్దగలరేమో చూడండి" అన్నాను. పై అధికారులు చాలామంచివా" రని ' 

ఆ సాధువు సమాధానం. 
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అప్పుడు నేనన్నాను, “ఒక ఉడాహరణ చెప్తాను, దేశమంతా 

అభిమానించి, ఆరాధించే రాజకీయనాయకు డొకడున్నాడు. ఎన్నికలనిధిని 

సమర్పించేందుకు అతజ్జి ఒక నగరానికి ఆహ్వానించారు. అనేకమంది 

పెద్ద పెద్ద వ్యాపారులు, పారి శ్రామికవే_త్ర తలు, ఒక సంఘంగా ఏర్పడి, పెద్ద 

మొత్తాన్ని సేకరించారు. (బ్రహ్మాండమైన ఒక ఉత్సవంలో ఆ వ్యక్తి కిని 

ఆ రాజకీయవక్షాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఊపన్యాసాలిచ్చి వారాతనికి నిధిని 

బహూకరించారు. అతను తనకు జరిగిన ఆ సత్కారానికి బదులుచెప్పటానికి 

లేచినిలబడి, “ఇచట సమావేశమై న ఈ పెద్దమమషులందరూ చీకటిబజారు 

వాళ్ళేనని వాకు తెలును. వారు నాకిచ్చినధనల పాపంతో కూడబెట్టి ౦దే, 

అట్టి ధనాన్ని స్పృశించడంకూడ పావమే, ఇట్లాంటివాళ్ళందరినీ బహిరం; ంగంగా 

కొరడాదెబ్బలు కొట్టి ఊరితీయాలని నాఅభీప్రాయం' అని శ్రీరంగనీతులు 
చెప్పి, డబ్బుమా త్రం జేబులో వేసుకొని జాడకొన్నాడు.” అదృష్టవళా త్తు 

ఈ ఉదంతం ఆ సాధువుకుకూడ తెలునుం “అటువంటి పెద్దవాళ్ళను ముందు 

సరిదిద్దం”డని అతనితో అన్నాను. 

పైస్థాయిలోఉన్నవారు నై నె తికంగా వరిగా ఉంటి, నీతి క్రమంగా 
సమాజంలోని అట్ట డుగుపొర వరకు ప్రాకుతుంది. దానివల్ల నత్చ్రవ_ర్తన 
అలవడుతుంది. నద్బీలాన్ని [కిందనుంచి పైకీ నిర్మించుకుంటూ పోలేము. 

శీలాన్ని ఎల ల ప్పుడు పె పెస్టాయిలోనే ముందుగా నిర్మించాలి. భౌతికమఖభాలను 

మాత్రం క్రిందనుండి 'వమకూర్చాలి. మనసమాజజీవనంలో అబ్బడుగుమెట్లుపె 
ఊన్నవారు రా తింబవళ్ళు కాయక ష్టం చేస్తూ, నికృష్పజీవితం గడుపుతున్నారు, 

వొళ్ళు అట్లా ఉండటం సమాజానికే తలచంపు. వాళ్ళను ముందు పోషించాలి. 
ప్పెస్థాయిలో ఉన్నవారికి ఒకపూట తిండి లేకపోయినా వరవాలేదు, నేనేమో 

బాధపడను. భౌతికావసరాలు (క్రిందిమంచి పైస్థాయికి, నీతి పైస్థాయినుంచి 
(కిందికి వ్యాపించేట్లుగా మన సమాజాన్ని "సునర్నిర్మించుకోవాలీ; పునరు 

జ్రీవింవచేసికోవాలి. 
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మన జాతీయజీవనంలోని అత్యున్నత స్థాయిలోకూడ నీతి, సౌశీల్యం 

కొరవడినాయి అనేది సర్వసామాన్యానుభవం. జీవితపు మైఇంత సులో 
ఉన్నవారు మేధావులు, చదువుకున్నవారు. ఏది నీతియో, ఏది అవినీకియో 

వాళ్ళకు తెలుసు. నీతినిగురించి వారు చక్కని [ప్రబోధాలుగూడ చేయగలరు, 
అటువంటప్పుడు మన మాటలు వాళ్ళమోద ఏం వనిచేస్తాయి ? అటి 

వ్యక్తులకు కేవలం ఉప దేశాలుచేసి మనం సాధించగలిగే దేమిలేదు. న 

చట్టాలద్వారా నై తికస్టాయిని మెరుగుపరచగలమా ? మద్యపాన 
నిషేధం చూద్దాం, అది చాలా ప్రాంతాల్లో అమలులో ఉంది. కాని ఆ, ప్రాంతా 

లన్నిటిలోనూ దొంగసారాబట్టీ వ్యాపారం ఒక లాభసాటి కుటీరపరి శ్రమ. 
కాబట్టి నై తికస్థాయిని "పెంచటంలో వట్టి చట్టాలు నిరువయోగాలు, 

నిజానికి స్వార్థాన్ని అదుపులో పెట్ట గలమార్గం ఒకరే ఉందీ, 

దేనికొరకు వ్య క్తి (శ్ర మించాలో, జీవించాతో,ోమరణించాలో, అట్టి ఆదర్శానికి 

అతడు అంకితమమ్యేట్లు చేయాలి. అప్పు డావ్యకి ఆ ఆదర్శంపట్లగల 
౯ అల అ mn a దీ (శ్రద్దవల్ల తనస్వార్థాన్ని అదుపులో పెట్టుకొని, సచ్చీలాన్ని నిర్మించు! 

గలుగుతాడు. మరోమార్గంలేదు. పరంపరాగతము, పరమపవిత్రమునై న 

ఒక మహోన్నతలక్ష్యం ప్రజలముందుంచండి. అది వారిహృదయాల్లో 
సహజంగా (ప్రతిన్పందించి, వారి ర కాన్ని ఉరకలు వేయి స్తుంది. అప్పుడు 

ఆతిసామాన్యవ్య కికూడ తనలో (శ్రదాసౌశీల్యాలు “పెరిగినట్లు గు ర్రించ 
అట. 0 య ఆటో 

గలడు, పవి(త్రహిందూరా ఫ్ర వై భవౌన్నత్యాల సాక్షాత్యారమే, అట్టి 

న్ఫూ రి[వదమెన లక్ష్యం, 
శ a 

“నేను ఈమహ _త్తర హిందూరాష్ట్రంయొ క్ర నంతానాన్ని, తరతరాలుగా 
మహామహులై న నాపూర్వికులు దాన్ని నర ఏ(శేష్షంగాను, మహోదా త్తం 

గానూ _ ఆదర్శపురుషుల ఆదర్శరావ్రంగొా-ఈ భూమండలం షె తీర్చిదిద 
ఈ యుల (a 
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టానికి ఎంతో కృషిచేశారు. నేనూ అదే లక్ష్యసాధనకు అంకితమౌశాను,” 

ఇదే మనకు సహజంగా నం[క్రమించిన భావస్ఫూ ర్తి; ఇది మనర కృంలో 

తొజికిసలాడుతోంది. సహజము, పవిత్రమునై న ఈ (పేరణను ప్రజల్లో 
కలిగించినప్పుడు వారు స్వార్థానికి లోనుకాకుండా, తమ నిత్యజీవితంలో 

విసద్ధజాతీయశీ లాన్ని రూపొందించుకోగలుగు తారు. 

న్బూ రిపదమయిస భవ్యదృశ్యం 

ఈనాటి క్లి ష్టషరిస్థితిలోకూడ ఈఆదర్శవాదాన్ని మనం విస్మరించ లేం, 
కురుకే త్ర రణరంగంలో, రణదుందుభులు, శంఖాలు |మోగుతూ ఉండగా 
ఇరుసైన్యాలకు మధ్య నిలచిన అర్జునుడికి శాశ్వతము, ఊ _కేజకరమునై న 
నిస్వార్థకర్మ యోగాన్ని ధర్మంకొరకు ఆదరించాలని శ్రీకృష్ణుడు ప్రబోధించి, 
అతనిలో అనమానళౌర్యాగ్ని రగిల్చి, అఖండవిజయాన్ని అందించాడని 
మరచిపోరాదు. ఒక ఆదర్శంవల్ల  (పేరితుడై డై నప్పుడే, వీరుడై డై నవాడు 
తనలోని (శేష్టతమ శ్రి క్తి సామర్థ్యాలను [ప్రదర్శించ గలుగుతాడు. ౩ ఏ జీవిత 

అదర్శాలకోనం అతడు పోరాడాలో, అవసరమై తే మరణిందాలో అవి అతని 
మనస్సులో సుస్పష్టంగా మెదులుతూ ఉండాలి, చెమటోడ్చేందుకు, త్యాగం 
చేసేందుకు ఆరి ర్థి క ప్రణాళికలు, పారిశ్రామిక వై భవాల గురించి (ప్రవచనాలు, 
వ్యకిని పేరేపీంచ లేవు, మంచుమయమని, మానవనివాసానికి అయోగ్యమని, 
అక్కడ  గడ్జిపోచకూడ మొలవదని, అవమానకరమైన _ క్రిజ్రిల్రో 
మాతృభూమిని వర్తి ౦చెటంవల్ల (ప్రజలు చైతన్యాన్ని కోల్పోయి, దురాక్రమణ 
జరిగినప్పటికి, చీమైనా కు ట్రనట్టుంటారు. కాబట్టి చవిత మాతృభూమిపట్ట, 
డాతీయాదర్శాలపట్ల శాశ్వతము, స్ఫూర్తి ర్ర(వదమునె. న శ్రద్రను ఈ తల్లి 
యొక బిడ్డలందరి ' హృదయాల్లోనూ పాదుకొల్పాలి, 

ప్రాలీనకాలంలోను, నవీనయుగంలోనుకూడ స్వాతం (త్యనమరవీరు 
లందరూ నజీవహిందూరాష్ట్రసా ఇ త్కారన్ఫురణచేత షే _లైజితులై నవారే, 
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ఈకొసనుండి ఆకొసదాకా, యావగ్దేశంలోని సొమాన్య (ప్రజానీకాన్ని కూడగల్టీ 

[క్రియాశీలురుగా పేరేపింపగలపిలుపు అదొక్క_ సే. అటి ట్రీ దృశ్యం మసక్షదాకి 

నప్పుడల్లా, కనిపించ నప్పుడల్లా (పజలుకూడ అకర్మణ్యులై దాస్యానికి 

లోనయ్యారు. 

1857 స్వాతం త్యసంగ్రామ గుణపాఠం మన కండ్ల ముందు ఉంది, 

ఆవిప్రవమహారథులు తొలిదెబ్బలోనే ఢిల్లీని స్వాధీనం చేసుకొని ఆంగ్లేయుల 

చేతిలో కీలుబొమ్మ అయిన మొగలాయిపాదుషాను విము క్రం చేశారు, 

ఢిల్లీ సింహాననంపట్ల _ ఇంకా విధేయులై నవారందరి సహకారాన్నీ 

సమకూర్చుకు నేయత్నంలో వౌ రతజి ఒక స్వతం|త్రచ క్రవ ర్తిగా ఢిల్రీ 

సింహాననం ప్రై కూర్చో పెట్టి ॥ స్వాతం [(త్యసం (గామనాయకుడుగా [పక టించారు, 

కానీ ఈచర్యవల్ల గురుగోవిందసింహ, ఛ|త్రసాల, శివాజీలవంటి అనేకుల 

అసమానత్యాగం, నిరంతర కృషి, మహాసాహసాలవల్ల ధ్వంసమైపోయిన 

మొగలాయీల రాక్షసపొలన పునరుద్దరించి, తిరిగి నెత్తిన రుద్దుతారేమో 

అని ప్రజలు భయపడ్డారు. అట్టిది ఆంగ్లేయుల పరిపాలననుమించిన దురంతం 

కాగలదని సామాన్యహిందూ ప్రజానీకం భయపడింది. నానాసాహెబ్ పీష్యా, 

తాత్యాతో పే, రాణీలక్ష్మీబాయి, రాణాకు(వర్ సింహొవంటి మహామహులై న 

హిందూసేనావతులను చూచి హిందూస్వరాజ్యం ఏర్చుడుతుందనే ఆశే 

ఉత్తేజితమై న హిందూమాననం దీనివల్ల యుద్దంచేయాలనే ఉత్సావోన్నే 

కోల్పోయింది. ఆ విప్పవు విఫలంకా కావటానికి కారణమై న నిర్ణాయక 

అంశాలలో ఇదొకటని అంటారు చరిత్రకారులు, 

తరతరాల జాతీయలక్ష్యస్సురణలో ప్రజలు ఉఊ త్రేజితులై నప్పుడు 

మాత్రమే, వారిని త్యాగపరా క్రమాలశిఖరా(గాలకు కొనిపోవటం సాధ్య 

మవుతుంది; దేశం ఈమూలనుండి ఆమూలదాకా (ప్రజలందరినీ ఒకే 

ఒక చై తన్యవంతమై న జాతీయవిరాట్న్వరూపంగా తీర్చిదిద్ది అజేయమైన 
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జొతీయళ కిని నిర్మించటంకూడ దీనివల్ల నే సాధ్యమవుతుంది. మన మాపని 
అనానే 

చేయగలిగిననాడు, ఒక చై నాకాదు, పది చై నాలువచ్చినా, ఓడించగలం, 

కలలుగనేవారు మేల్కొనాలి 

మనం తొలగించుకోవలసిన ముఖ్యమైన అడ్జంకుల్ణొ ఒకటి - 

జాతీయ కి నిర్మాణంపట్ల మన మనస్సుల్లో ఊన్న సంకోచం. ఇన్నాళ్ళూ 
మన నాయకులదృష్టిలో శక్తి అనేది ఒక అనరానిమాట; శ క్రి సముపార్ణన 

వారి మనస్సుకు గిట్టదు. వాళ్ళకు ధర్మపన్నాల్లో ఎక్కడలేని నమ్మకం. 
ఈమధ్య కూడ, బాధ్యతాయుతులై న నాయకుల్లో కొందరు ఏకపక్ష 
శ స్రనన్యాస ప్రసంగాలు చేశారు. ఏకవక్షశ స్రసన్యాసమం పే ఏకవక్ష ఆత్మ 
హత్యయే! కనీసం, 1954 నుంచై నా, మననాయకులు, వై నీయల ప్రత్యక్ష 
దుర్మాక్రమణను గురించి ఎరుగుదురని వాళ్ళమాటలనుబ స్తే తెలు సోంది. 
అయినా వారు పంచశీల అనే స్వవ్నజగతులో తేలి యాడుతూఉండిపోయారు. 
ఈ ఎనిమిదిసంవత్సరాల్లో అభేద్యమైన రక్షణళ కిని నిర్మించుకోగలిగే 
వారం. కాని, ఈనాడు మనకున్నవి కొద్దిపాటి _సెన్యం; అంతకన్న తక్తువ 
ఆయుధాలు; వాటికన్న తక్కువ తుపాకీగుండ్తు. శతఘ్నివిమానాలు, 
యుద్ధవిమానాలు, శత ఘ్నిశకటాలు, సైనికరవాణాశకటాలు మొదలై నవాటి 

ఉత్పత్తిని గురించి పట్టించుకోనేలేదు. = తగినంతదూరం కొట్టగల “విమాన 
విధ్వంసకశతఘ్ని ఒక్క మనా మనవద్ద లేదు. ఇట్టి మనం శ స్త్రనన్యానం 
గురించి మాట్లాడుతున్నాం. శ సాలే లేనప్పుడు శ వ్రసన్యాసం ఎట్లా సాధ్యం? 

: కాఫీపొడి మరలను, ప్తాస్తిక్ సంచులను మన ఆయుధనిర్మాణ 

“కర్మాగారాలు ఊత్ప త్తి తి చేశాయని “మనం చదివే ఉంటాం. ఒక నాధారణ 

_ వన్తువాహనంకన్న తక్కువళ క్తిగల ఒక శకటాన్ని తయారుచేసి 
శక్తిమాన్” అని పేరుపెట్టారు. ఆ'ళ క్తి మాన్'యొక్క మొదటి నమూనా 
తొలి వయోగంలోనే విరిగిపోయింది! ఐతే ఇంతమంది సైనికుల విలువ్వై న 
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ప్రాణాలు పోయినతర్వాత మన నాయకులు ఒక గుణపాఠం (గహించినట్లు 

తోస్తున్నది; న్వయంనిర్మితమై న ఊహాలోకాన్నుంచి, మనలను వా స్తవ 
జగ త్తులోకి చైనా తీనుకవచ్చిందని మన (ప్రధానమంతి మోమోటమి లేకుండా 

ఒప్పుకొన్నారు. “మనం శ క్తి లేనిదే జీవించలేం. అవసరమైతే లాఠీఐతో 
నైనా పోరాడుతాం అంటూ, తనలోకల్లిన ఈ నూతనజాగ్భతిని వారు 

ఒకచోట వ్యక్తంచేశారు. “కునికిపాట్లు పడుతూ, ఇంకెన్నడూ దొరికిపోం” 

అని దేశవ్యవహారాల మంతి (శ్రీ లాల్బహదూర్ శాస్త్రి చెప్పారు. అంపే 

వారింతవరకు కునికివొట్లు పడుతున్నారన్నమాట! సంఘర్ష అమయమై న 

ఈ|పవంచంలో శ్గక్రి క్రిఒక్క పే పరిగణింపబడుతుందనీ, “ కిమంతుడు 

చెప్పేమాటనే [ప్రవంచం అర్థంచేనుకుంటుందనీ, ఆలస్యంగానై నా మనవారు 

(గ్రహించారు. ఇది కొంతఊరట కల్గిస్తోంది. నేడు వారిలోకల్లిన ఈ జాగ్భతి 

క్షణిక మైంది కాకూడదని భగవంతుణ్జి ప్రార్థిద్దాం. 

నిజానికి మనపూర్వికులు ఎన్నడో గు ర్తిందిన (ప్రాథమిక జీవన 

సూత మిది, 

“దండన్య హి భయాత్ నర్వం జగత్ భోగాయ కల్పతే.” 

[ రాజదండమునకు (అధికార చిహ్నం) భయవడియే |పవంచం జీవించగల్లు 
తోంది] 

అని మనుస్మృతి చెప్పుతోంది. వారంతా అట్టి మెలకువతోనే జీవించారు. 
సర్వమానవసా భా త్రం అనే మహోన్నతత త్వాన్ని వొరుప దేశించి 

ఆచరణలో పెట్టి నప్పటికీ, తాము [బతకవలసిన ఈ (ప్రపంచంలోని 

కథోరసత్యాలను వా రెన్నడూ విన్మరించలేదు. పరంపరాగతంగా, మన 
మెప్పుడూ శాంతి [పియులం, అహింసావతులం అని మన నాయకులు అంటూ 

ఉంటారు. నిజమే; కాని ఆ శాంతి గౌరవహాని కల్లించే శాంతికాదు; స్మశాన 

శాంతి అసలేకాదు. అవమానానికి స్తబ్లుగా తలవంచటం మగతనం కాదని 

నిరసించాం, అత్యున్నతపరా[కమప్రమాణాలను నెలకొల్సినాం. ధర్మానికి 
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నర్వోచ్చస్థానం ఇచ్చే శాంతిని సాధించటంకోనం భయంకర భండనాల్లో 

పరివంథుల పరిమార్చిన సాటిలేని మేటివీరులు, విజేతలు మనలో పుట్టారు. 

అత్మహత్యా త త్వము 

ఇటువంటి క్షి పసమయంలోకూడ ప్రముఖవ్యక్కులుకొందరు పాతధోరణి 

లోనే ఆలోచినూ, ఉపదేశాలినూ ఉండటం ఆశ్చర్యం కలిసు ౦ది, “మనద ౦తా 
వూ ఇది Rr) 

శాంతీ, అహింసా. వై సీయలు దండె _్రివస్తే మన మొక శాంతిసై న్యంగా 

వారిముందు నిలబడతాం; ఇంక వా శ్రేంచేసారు? యుద్దానికి ఇద్దరుండాలికదా! 

మనం పోరాడకపోతే వా శ్లై వరితో పోరాడుకారు ?' అని ఇప్పటికీ వాళ్ళు 

వాదిసారు. చాలా చక్కనివాదమే ఇది ! ముఖ్యంగా యుద్ధంచేయటానికి 

దమ్ములులేనివాళ్ళకు బాగా నచ్చుతుంది, 

యుద్దంచేయడానికి ఇద్దరుండటం అవసరమన్న మాట నిజమే, ఐతే 

వారిద్దరూ యోధులై ఉండవలసిన అవసర౦ంమా[తం లేదు; ఒకడు దెబ్బ 

రాసేవాడు, మరొకడు తినేవాడు చాలు! పెగా మనం శాంతియుతంగా 
ఠం (నా 

ఇతరులతో మంచిగా ఉన్నంతమాత్రాన, ఇతరులుగూడా మనలాగే ఉండి 

తీరాలని ఉందా? ఇది లోకానుభవమేనా ? 

ఏకపక్ష సొజన్యానికి పట్టినగతి 
మనఉదాహర లే తిసికొందాం. ఇస్తాం పుట్టిన కొ ర్తల్లో, ఒకనూతన 

మతం అరేబియాలో జనించిందని, వ్యాపారులద్వారా గుజరాత్ రాజు విన్నాడు* 

అదేమిటో తెలుసుకోవాలని కుతూహలపడి, ఆ మతవిద్వాంసులను కొందరిని 

తస నన దా ారులద్యారావాచనిందాడు. కొందరు మౌల్వీలు గుజరాత్ వచ్చారుః 

న వండితులు వారితో శా న్రార్ధాలు జరిపారు. దానికి ఒక దర్శనమంటూ 

వంసోమునవ టక్ వ్యక్తిని దై దై'వ ప్రార్థనకు (పేరేపించే ఒక విశ్వానమది 
అని వారు [గహించారు. “మోకు త త్తస్టేజ్లానం లేనంతమా[త్రాన నష్షమేమి 
లేదు, దైవప్రార్థన చేయటానికి వ్యక్తి కీ దారిచూపగలిగితే మోవీశ్వానం 



458 పాంచజన్యం 

మంచిదే అవుతుంది. దానికి మాశుభాకాంక్షలు ఉంటాయి. మాపె మై గంబర్ 

(పచారంచేసే ఈ (శేష్షమైన నూతనమతం కారణంగా అరేబియాలోని 

[ప్రజలందరూ దె దై వోన్ముఖులు అగుదురుగాక' అని ఆ విద్వాంసులు, ఆ రాజు 

వారితో చెప్పారు. అంపే మనం వారిమతాన్ని, గురువులను, ప్రవక్తను 
గౌరవించాం. అదంతా ఒకచెత్త అని, దాన్ని నాశనంచేయాలని మనం 

చెప్పలేదు. హిందువు ఎవ్వడూ 7 ఎన్నడూ ఆమాట అనడు. 

మరోక ఉదాహరణ : దక్షిణాదిని, మధురరాజ్యంలో ఒక అరబ్బీ 

ముస్లి వ్యాపారి ఉండేవాడు. సత్ప్రవ రన, సమర్థత కలిగినవాడు కనుక 

అతజ్లి రాజు తనమంతిగా నియమించాడు. ఈనాడుగూడ కొందరు ముస్తింలు 

మం|తులయ్యారు; కాని వాళ్ళను మంత్రులు చేసింది ముస్లి ముల ఓట్ల కోనం, 

తను పై కిరావడానికి ముస్లి ముఓట్లపై ఆధార పడ లేదు కాబట్టి, ఆ రాజుకు 

ఓట్ల ఆలోచనే రాలేదు! కేవలం అతని సద్దుణాలపట్ల గౌరవంవల్ల 

మాత్రమే అతణ్హి మంతి చేశాడు. అవిధంగా మనం ముస్టిములతో గౌరవ 

పూర్వకంగాను, (పేమ సౌభాత్రాలతోనూ (పవ ర్మించాం. 

కాని, దీనికి వారు చేసిందేమిటి ? వారు కావించిన విధ్వంసం, 

దోపిడీ - సమస్త కిరాతకచర్యలతో నిండిన పన్నెండువందల సంవత్సరాల 

చరిత మనకండ్ల ముందు ఉంది. మనదేశంలో ఈనాడున్న ఇంతటి ము స్త్రి 

జనాభా, ఆనాడు వారు దేశవ్యా _పంగా కొనసాగించిన మారణహోమం 

యొక్క ఫలితాల్లో ఒకటి. భగ్నభవనాలేకాదు, భగ్నసమాజంకూడా వారి 

కిరాతకాలకు సాక్ష్యమే. ముస్తి ములవిశ్వాసాలపట, ముస్తిములపట్ల మన 
యి (ae) యం ae) 

సత్పవ రన మనకు తెచ్చిపెటిందేమిటి ? మన పవిత్రక్షే. త్రాలకు 
ద్ లు 

అపవిత్రత, (ప్రజలకు బానిసత్వం - ఇంతేగదా ! 

వా న్తవాన్ని ఎదుర్కోవాలి 

చై నావిషయం చూద్దాం. బౌద్ధమత ప్రభావం చై నాలో ప్రవేశించిన 
నాటినుండి, అంపే, రెండువేలఏండ కు పెగా, వారీకీ, మనకూ మధ్య 
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పండితుల రాకపోకలు, సంబంధాలు, ఒకవిధమైన సౌభాత్రం ఏర్పడ్డాయి. 
నేటి మన నాయకులుకూడ, అదేభావంతో “ “హింది చీనీ భాయీ భాయీ” 
అన్ననినాదం చేశారు. టిబెట్టుపట్ట మన నై తికబాధ్యతను విన్మరించేంత 
గాఢంగా ఈవిధానాన్ని మనవారు “కొనసాగించారు. మన బాధ్యతను మనం 

పరిత్యజించి, ఒకవిధంగా టీబెట్టును, సర్వభక్షకమై న చె నాకు పృవ్వుల్లో పెట్టి, 

కానుకగా సమర్చించాం. నిజానికి మనం టీబెట్టుపట విశ్వాసహీనులమయ్యాం. 

వె నాపె మనం విశ్వాసంఊంచే పశ్నయే లేదుకనుక, నిజానికి అది 
మనవట్ల విశ్వానఘాతుకం చేయలేదు. కాని, టి బెట్టుకు నమ్మక।|దోహం 

చేసింది మనమే. మనం చేసిం దొకమహాపాపం. దానికి ప్రాయళ్చి త్ర తమేమిటో 

ఆ భగవంతుడికే ఎరుక. కేవలం చె నాను “సోదరుడుగా చెప్పుకునేందుకు 
మాత్రమే మన మోపాపానికి ఒడిగట్టాం, ఇంతగా చె నాతో మనం సౌ(భా(త్రం 

నెరపాం. మన భాతృభావనకు ప్రతిగా చై చెనా చేసించేమిటి? మనసరిహద్దులను 

కబళించింది, వా స్తవిక (ప్రపంచంలో, ఇట్టి ఏకపక్ష సత్ప్రవరన సత్ఫలితాలను 
ఇవ్వజాలదు. 

మనం కనుక మెదలకుండా ఊరుకుంటే వై నీయలు మనల్ని 
గడ్డికోసినట్లు కో సేస్తారా? అని కొందరు అంటారు, అట్టి ది ది సాధ్యమేనా అనేది 
వై నీయల' స్వభావాన్ని బట్టి పరిశీలించి చూద్దాం. తమవరిపాలన కెదురుండ 
రాదనే ఊదేశ్యంతో (పస్తు సుత సామ్యవాద ప్రభుత్వం, చై చె నాలో అధికారంలోకి 

వచ్చిననాడు అనేకమందిని ఊచకోతకోసింది; ఆ 3 రోజుల్లో వినవచ్చిన 
వార్త లనుబట్టి, నాడు దాదాపు తొంబదిఆరులశలమందిని హతమార్చింది, 

తమ అధికార దాహాన్ని తీర్చుకునేందుకుగాను, న్వదేశీయలనే 
దాదాపు కోటిమందిని హతమార్చటానికి వెరవలేదే అక్కడి 
నాయకులు; అట్లాంటివాస్త నడిపే పభుత్వం తమసె సెన్యాలను మన దేశంపై 
దండయా త్రకువంపితే, "అవి కేవలం మనం యుద్దంచేయనంతమా శ్రాన 
నలను సంహరించకుండా వెనుకకుపోతాయని మెదడున్నమనిషి ఎవడైనా 

ఊ హించగలడా ? 
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కాబట్టి, (ప్రపంచంలోని పాళవికళ కుల నన్నిటిని ఎదుర్కొని 
విజయంపొందడానికి సుదృఢము, అజేయమునై న జాతీయళ కి ఒక్కపే 
మన కుపకరి స్తుందని గు. రించాలి. 

సై నికశ క్రికి ఆధారం 

అట్టి కి షసమయాలన్నిటిలోనూ, రై ర్యోత్సాహాలతో |ప్రమాదా 
న్నెదుర్కొనేందుకుగాను అగ (శేణిలో మన సె న్యాలు సంసిద్ధంగా ఉండాలి, 
రణరంగంలో మన సెనికులు చూపే సాటిలేని రై ర్యవరా క్రమాలు, మన 
హదృయాలను విశ్వాస, గర్వ,సంతోషాలతో ముంచె త్తుతాయి.కాని అటువంటి 
సై నికుడు వెనుకకు తిరిగి చూచుకుంకే ఆతనికి కనిపించవలసిం దేమిటి? 
విఘటితమై, _ దేశభక్షిరహితమై, స్వార్ధంలో, పదవీవ్యామోహంలో 
కొట్టుమిట్టాడుతున్న (ప్రజలా అతనికి కనిపించవలసింది ? ఇదే అయితే 
పోరాడటానికి, ఆత్మాహుతి చేసుకోటానికి ఆతనికి |పేరణ కల్తుతుందా ? 
సుసంఘటిత మై న దేశభకి యుత సమాజం అతనివెనుక ఉండాలి. కాళ్ళ్మీరు. 
నుండి కన్యాకుమారి వరకు వ్యాపించి, దృఢసంకల్పంక లిగి, నుసంఘటిత మైన 

సమాజం, సైన్యం కోరినదల్లా సమకూర్చుటానికి సర్వదా సంసిద్ధంగా 

ఉందనే విశ్వాసం అతనిలో కలగాలి. మనుష్యులు కావాలంసే, మనుష్యులు 

ముందుకు దూకాలి. [ప్రజలకు ఎంత ఇబ్బందికలిగినా నరే, పై న్యానికి 

అవసరమైన వ స్తుజాలం అంతటినీ ఆందించాల్సిందే, సమాజమంతా తనను 

బలపరుస్తోం౦దనే విశ్వానమేర్చడితే (ప్రతిసై నికుడు తన రై ర్యో'సైర్యాలు, 

యుద్ధశ క్తి వందరెకమైనట్లు భావించుకొని విజయలక్ష్మిని చేవట్టుతాడు. 

శక్తీ స్నేహితులను సమకూరుస్తుంది 
కష్టాత్రో ధైర్యంగా నిలువగలశ కిని సమకూర్చుకోగలిగినప్పుడే 

స్నేహితులు మనల్ని ఆదుకొంటారు. వాళ్ళు సహాయవడుదామనుకొన్నాగాని 
మనం అన ర్హులమై, నిలబడలేనప్పుడు వాళ్ళెందుకు నహాయపడాలి? 
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ఎవరికి సహాయపడాలి ? ఎట్లా సహాయపడాలి ? (వ స్తుతస్థితిలో గూడ మన 

కాళ్ళపై మనం నిలిచేందుకు, న్వల్బ(ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనకు అనేక 

దిక్కులనుండీ సహాయం లభించింది. మన నాయకులు అమెరికానుగురించి 

ఏనాడు మంచిమాట మాట్లాడక పోయినప్పటికీ, అమెరికానుంచిగూడ మనకు 

సాహాయ్యం లభించింది. సూయజ్ వ్యవహారంలో మనం తీవంగా 

విమర్శించినప్పటికీ (బ్రిటన్ మనకు సాహాయ్యం చేసింది. పళ్చిమజర్మనీ 

మొదలై న అనేక దేశాలనుండి మనకు సాహాయ్యం వచ్చింది. ఈనాడై నా 

కనీసం ఒక కృతజ్ఞ తావాక్యాన్ని పలుకుదాం. 

వరం, నిజానికి ఎప్పుడు వరమౌతుంది ? 

వై నా దురాక్రమణవల్ల మన జాతీయజీవనంలో ఆరంభమైన అనేక 

మంచిధోరణులను చూచి అది మారువేషంలోవచ్చిన మహావరం అంటూ 

ఉంటారు. స్వార్థం, అంతఃక లహాలు, వేర్చాటుభావాలు మొదలై న 

వినాశకరమై న ధోరణులను మట్టుపెట్టి నమైక్యము, విశుద్దమున్నై నరీతిలో 

తనను తాను రూపొందించుకొనే దీవ్యమై న అవకాశాన్ని " జాతికి విదేశీ 

దండయాత్ర కల్పిస్తుంది అన్నమాట నత్యమే. సంకుచితభావాలకు న్వ స్తి 

చెప్పి, స్వార్థ (ప్రయోజనాలను సర్వోన్నత సమాజ(శేయస్సులో విలీన 

మొనర్చి, విరాట్ పురుషునిలో సజీవఅవయవాలుగా వ్యక్తులు రూపొందేటట్లు, 

ముంచుకవ స్తున్న ప్రమాదం ఊ _శేజప రు స్తుంది. దృఢనంకల్పం, 

లభించిన మహదవకాళాన్ని వినియోగించుకునే ' తెలివితేటలు, తద్వారా 

బలవడగలిగే సామర్థ్యం మనవద్ద ఉన్నప్పుడే ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. 

అట్టి నంసిద్దత మనవద్ద లేకపోతే “వరంికూడా, కేవలం ఒక్కంకుదుప్పు 

కుదిపి నిరుప యోగం 'మాత్రమే అయిపోతుంది. అంతకన్న ఏమాఊండదు. 

ఒకప్పుడు భాగ్య దేవతయైన లక్ష్మి ఒకచిచ్చగానిఎదుట (ప్రత్యక్షమై 

ఆశీర్వదించి బంగారం వర్షి స్తానని చెప్పింది. కాని ఆ బంగారం నేలమిడద 
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పడితే వట్టి మట్టి అయిపోతుందనికూడా అతనికి చెప్పింది. ఆ బిచ్చగాడు 
ఆత్రంగా తనసంచిని రెండుచేతులతో చాచిపట్టుకున్నాడు. అతని కుటుంబాన్ని 

కొన్నితరాలపాటు సర్యసమృద్దంగా ఉంచజాలినంత బంగారాన్ని ఆ దేవత 

ఆ సంచిలో నింపింది. కొని వాడు సేరాసకుపోయి మరొక దోసెడు 

బంగారాన్ని ఈయవలసిందని దేవిని కోరాడు. ఆమె ఆ కోరిక తీర్చి 
అంతర్జానమయిపోయింది. ఆ బరువు భరించలేక సంచి చిరిగిపోయి బంగార 

మంతా నేలపాలైై దుమ్ముగా మారిపోయింది. పర మేళ్వరుడిచ్చే వరాలను 

వినియోగించుకోటానికై నా అర్హత, శ కి సామర్థ్యాలు ఉండాలి. 

వేళ ను బలపరబాలి 

విదేశీ దండయా|త్రవంటి “వరంి పొందిన జాతులవిషయంకూడ 

ఇంతే. ఈ సంకటాన్ని సదవకాశంగా మలచుకోగల సంకల్ప, సామర్థ్యాల్ని 

సమాజంలో కలుగజేయటమే, రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం నిర సహించే 

పాత్ర. భావాత్మకము, శ క్రిమంతము, శాశ్వతము నై న జాతీయజీవనానికి 

ఆధారభూతములై నవి, జీవన ప్రదములై న ఆదర్శం, సామర్థ్యం, సౌశీల్యం, 

వీటిని వ్య కులో కలుగజేయటంద్వారా జనళక్తిని జాగృతపర్చి 

సమిీకరించేందుకై. సంఘం తీవ్రంగా పరిశ్రమి సోంది. (ప్రజలయొక్క 

త్యాగం, పరిశ్రమా, అవసరమైన గడియలో మన సంఘటనలోని ప్రతి 

స్వయం సేవక్ కూడ అగ్ర శేణిలో నిలబడతాడని మన దృఢవిశ్వాసం. ఐతే 

యుద్ధసమయంలో ఒక వర్గంయొక్కగాని, ఒక రాజకీయపక్షంయొక గాని 

ఆచార్యత్వం అవసరం ఉండదు కాబట్టి , మన మొక సంస్థగా ముందుకు రాము, 

తన త్యాగాలను, కష్టాలను గొవ్బగా చెప్పుకోవటంకూడా చాలా అనుచితం. 

తనకున్నదంతా - అత్యంత (పియతమములై నవాటిని సైతం - మాతృ దేవి 

పొదపీఠివద్ద సమర్పించటం ఈ పుడ మిబిడ్డలందరియొక్క_ (పథమ, (ప్రముఖ 

క్ర _ర్లవ్యం. (పారంభంనుంచీ నమాజంలో అట్టి జీవకళ కిని సంఘంద్వారా 

నమకూర్చటానికి కృషి చేస్తూనే ఉన్నాం, 
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1. నూతన యుగాహ్వానం 

ఆింగ్లేయలు వెళ్ళిపోయినతరువాత ఈ పదునెనిమిదిసంవత్సరాల 

కాలంలోనూ, ఈమధ్య పాకీసాన్తో మనం చేసిన యుద్ధం అనితరనాధ్య 

మె నరీతిలో యావ త్తుదేశాన్నీ విద్యుద్దీప పంచేసి ఒక నూతనోత్సాహాన్నీ, 

ఒక నూతనవిశ్వాసాన్ని కలిగించి, కోట్లకొలది దేశీయులను ఊ[రూత 

లూగించింది, 

స్వాభిమానమే జాతికి జీవం 

ఆంగ్లే యులు వై దొలగిననాటినుండి అటు పాకిస్తాన్, ఇటు చైనా 

చేసే దోపిడీలు, దురొక్రమణలు రానురాను అధికమవుతున్నాయి. వారుచేసే 
అసంఖ్యాకమైన అవమానాలను మనం దిగ (మింగి ఊలుకొంటున్నాం, 

ముఖ్యంగా 1962 లో చైనా చేతుల్లో మనం పొందిన అళ్యంత అవమాన 

కరమైన ఓటమీ మన [పజల మనోధె వై ర్యాన్ని దెబ్బతిసింది. దురాక్రమణ 

దారుల తాకిడులనుంచి ' మనదేశం, తన సమగ్రతా సార శ్రభొమత్వాలను 

నంరమీంచుకోగలదా ఆనికూడా (పజల మనస్సుల్లో తీవ్రమైన నందేసూం 
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ఏర్పడింది. మహత్తరమైన మన జాతిమిద యావత్ప్రవంచం జాలిపడటం, 

ఎగతాళిచేయటం చూచి ప్రజల హృదయాలు రంపపుకోతకు గురిఅయ్యాయి, 

దురా|క్రమణదారులను చావు దెబ్బ కొట్టి, వెనక్కు నెట్టి, ఎదురు దెబ్బ 

కూడ కొట్ట గల్లి నేడు మనం పొందిన ఈ విజయానుభూతి, దిగజారిపోతున్న 
జాతీయవై తన్యానికి (కొత్తగా (పాణం ఫోసిందంసే ఆశ్చర్యం లేదు. 

దేశభక్తి, స్వాభిమానాలు పెల్లుబికి జాతీయ జీవనాడి వేగంగా స్పందించ 
సాగింది. ముఖ్యంగా యుద్దం నేర్చిన (ప్రథమ పాఠం ఇదే. జాతీయ గౌరవ 
స్వాభిమానాలే జాతీయ స్వాతం త్యానికి [పాణం, జొ తీయళ క్తి కీ అక్షయ 

భండారం అదే. పవిత్ర మాతృభూమియొక_ సాంతం త్యాన్ని, (ప్రతిష్టను 

సంర క్షించుకు నేందుకు నిలబడ నిశ్చయించుకున్నాం కాదిస్తే సర్వేసర్వ (త 

ఒక నూతనో తేజం కనిపిసోంది. అది జాతి హృదయాంతరాలను 
స్పృశించి మన [పజల సహజసిద్ధమైన ఊజ్వ్వలతను అభివ్య క్రం చేసింది, 

వీర్యవంతులయిన వురుషులు - పాటన్ టాంకులు 

మహత్తర మై న మనమాతృభూమిఒడిలో పుట్టిపెరిగిన వీరకుమారుల 
దుర్గమ్య పొపష పశాపాలు మరొకసారి ఉజ్వల సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి, 
అదేద్యాలనుకున్న పాటన్టాంకులను ఖాళీ అగ్గిపెకైల్తాగా మన జవానులు 
చితకకొట్తి నతీరు, డాంబికంగా చెప్పుకొనే వరూధమయ (ఆర్మర్షు) సైనిక 
వటాలాలను తుత్తునియలు చేసినతీరు, వాటి పాశ్చాత్య (వభువులతో సహా 

అనేకమంది కూర్చొని బుర్రలు పగుల గొట్టుకు నేట్టుగా చేసింది. తమ 

ఆయుధాలు భగ్నం కావటానికి (తమ ప్రతిషకూడా!) కారణాలు పరిశీలిం 

చేందుకై. వా రొక నిపుణులసంఘాన్నికూడా నియమించుకొన్నారు.. ఐతే 

ఆంతిమవి శే షణలో గణనకు వచ్చేది మనుష్యుడుగాని 'యంత్రం” కాదు 
అనే సత్యనూవ్యాన్ని వారు ఊసపేక్షంచారు. మన (శేషమైన మనిషి, శత్రువు 

యొక్క. డ్రేషమైెన “యంత్రం కంటె ఎంతో శ్రేష్టుడు అని బుజువయింది, 
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మనవారి (శేష్టసుగుణసంప త్తి త్రిపట్ల నాకుమాత్రం ఎన్నడూ ఎట్టి సంశయం 

లేదు. ప్రాణంకన్న మానం మిన్న అని, జోహారుజ్వా లల్లో “ఆత్మాహుతి 

కావించుకొన్న పవితత్రమాతృమూ రుల పతులు ఇం కెట్లా (ప్రవ ర్థిసారు % 

బటబయలయిన అభూ తకల్పన 
ట్ర 

శౌర్యపరా క్రమాల్లోనేగాక, యుద్దతంత్రకౌశలాల్లో సైతం మన సైన్యం 

తన పరంసరాగతమై న ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించి, శత్రువుల దురాక్రమణ 

వ్యూహాలన్నిటినీ వమ్ముచేసింది. మన సైన్యాలు యుద్ధవిరమణరేఖను, 

అంతర్జాతీయ సరిహద్దు రేఖ అనబడేదాన్నికూడ అతిక్రమించి లాహోరు, 

తదితరరంగాల్లో శత్రువుల ఆధీనంలో ఊన్న భూభాగంలోకి చొచ్చుకు పోవడం 

చూచి చాలామంది విస్తుపోయారు. మన సైన్యాలు మనసరిహద్దులకే కట్టుబడి 

ఉండి |ప్రతిర క్షాయద్దం సాగిస్తాయని వారూహించారు. కాని యద్దతం త్రంలో 

ఓనమాలు మాత్రమే నేర్చినవాడై. నాసరే, తన భూభాగాన్ని యుద్దరంగం 

కానిచ్చి సర్వనాశనాన్ని కొనితెచ్చుకోడు. దేశస్వాతం[త్య సమై క్యాలను 

సంరోక్షించుకొ నేందుకు సలిపే నమరాన్ని శతుభూభాగంలోకి బాగా 

చొచ్చుకుపోయి జరపాలి. అదే యుద్ధతం త్రసారం. “పహారమే ప్రశస్త 

(పతిర క్షావిధానం' అన్నదే సరియైనది. ఈ సార్వకాలిక సత్యాన్ని పొటించారు 

గనుకనే మన సెన్యాలు దేశానికి విజయ ప్రశంసలను సాధించి సెట్టి తమకు 

అపారమైన కీర్తిప్రతిష్ష్టల నార్లించుకోగలిగాయి. 

దండె తివచ్చిన (పతిఆ కమణకారి, (పతిదోపిడీముఠాయొక్క దయా 

ధర్మాలపై ఎల్లప్పుడూ ఆధార పడ్డ బలహీనులమని, |బిటిష్వారు దుర్చుద్దితో 

మనల్ని చితి స్తే, ప్రపంచం నమ్మింది; మనలోనూ అనేకులు నమ్మారు. 

కాని ఆ అభూతకల్చ్పనను ఈ కొద్దిరోజులయుద్దంలో నే మన సై నికులు 

పటాపంచలు చేశారు, “సాధారణ హిందువు పిరికివాడు, సాధారణ ముస్తిం 

బూచివాడు" అని గాంధీజీ అంతటివారు వ్యాభఖ్యానించారంటే ఈ అభూత 

కల ఎనయే కారణం, 
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అయితే సత్యం మాతం వేరుగా ఉంటుంది. ఈ “బూచిన్వతహాగా 

పిరికివాడు. అనుకూల పరిస్థితు లేర్పడినప్పుడు మాత్రమే అత్యంత కిరాత 
కంగా వ్యవహరిసాడు. హిందువుకు “వజాదిపి కలోరాణి, మృదూని 

కుసుమాదపి” అన్నదాదర్శం. మిత్రుని విషయంలో పూరేకుకంపే మె త్తని 

వాడు స్నేహాన్ని కాలదన్నితే పిడుగు కంటే క్యూరుడు, 

నిజానికి శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, రాణా[పతాప్ 

శివాజీ, రంజిత్ సింగ్ వంటివారిని (ప్రసవించిన ఈ సమాజం, వీర్యవంత 

మైనదీ, పరాక్రమోఫేతమై నదనీ చెప్పితీరాలి, అటువంటి జాతీయ మహా 

వీరులనందరనూ పురాణపురుషులుగానో, లేదా స్థానికులై న చిన్న 
సామంతులుగానో వర్ణి ంచడం, సమాజంలోని కొన్నివర్గాలనుమా త్రమే ళ్ 

జాతుిలని వ్యవహరించడం, మనజాతియొక్క పరా క్రమాన్నిగూర్చి 

అప(ప్రచారం చేయడమే అవుతుంది, మన వీరజవాన్లు అట్టి అసక్యాన్ని, 

కుత్సిత (ప్రచారాన్ని పటాపంచలుచేసి మేటిపూర్వుజుల వీరరక్రమే ఈ 

భూమాతయొక్క- (ప్రతిప్పుత్రుని రక్తనాళాల్లో (ప్రవహిస్తున్నదని నిరూ 

పించారు; దుషశ కులన్నిటినీ నిర్మూభించేందుకె తన కోటకొలది 
థు ఆలి ర oe) 

బాహువులనె త్రిన భారతమాతయొక్క- మహోజ్ఞ్వల నిజస్వరూపాన్ని 

(ప్రపంచానికి వ్య క్రీకరించారు. 

తమ పరా[క్రమ, అత్మాహుతులద్వారా మనదేశానికి ఇంతటి మహా 

పర్వదినాన్ని కల్పించిన మన సై న్యంలోని అన్నితరగతులకు చెందిన 

ఆ మహనీయ మృతవీరులకు కృతజ్ఞ తాపూర్వక శ్రద్ధాంజలిని సమర్చిద్దాం. 
కేవలం వారి మరణానికి సంతాపం వ్య క్తంచేసె దినం మాత్రమే కొరాదిది. 

యుదరంగంలో పోరాడుతూ తమ జీవితాలను బలిదానం చేసినవారు 
జ 

మహో త్తమగతులను పొందితీరుతారు. అటువంటప్పుడు వైభవో పేతమైన 
అట్టి బలిదానానికి ఎవరుమాత్రం ఎందుకు దుఃఖించాలి? అంతేగాక, పవిత్ర 

మాతృదేశ స్వాతంత్య సంరక్షణార్థం వారు పొందిన ఊజ్వల దీక్షా 
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'బలిదానభావనలను మనం అలవర్చుకొ నేందుకు, వారి దివ్యస్మృతులు 
నిరంతర (యమేరణనియ్యాలి. 

అజ్ఞాత వీరగాథ 

సరిహద్దుపొంతాల్లో సామాన్యుడుగూడ శత్రువుల దురాక్రమణ 

నెదుర్కొన్నతీరు తక్కువ స్ఫూర్తిపదంకాదు. అక్కడిపప్రజలు తమతమ 
స్థావరాల నంటి పెట్టుకొన్నారు; రా(త్రింబవళ్ళు పరి శమించి ద్వితీయ (శేణిగా 

నిలబడ్డారు వీరయువకులు. (పొణాలకుకూడ తెగించి భారవాహకళకట్ల 

చోదకులు జవానులకవసరమైన సామగిని అగ ,శేజికి అందజేశారు. 

వారుపడ్డ బాధ, కృషి-చివరకు మృతినై నా గుర్తించామా? ఏ యుద్ద 

చర్మితలోనైై నా నువర్తాక్షరాలతో లిఖించవలసిసదిగదా అది, కాని వారు 
చస్తే ఏడ్చేదిక్కు. లేదు; వారి త్యాగాన్నీ, వీఠాన్నీ గానంచేయరు; వారిని 

గౌరనించరు. “మేం సైనికులం, మరణి స్తే హుళాత్ములుగా మాకు పేరు 

వస్తుంది; మా కుటుంబాలకు భరణం వస్తుంది. ఈ ఊర రైనా ఊంది 

మాకు, కాని మాలో ఒకరై శత్రువుల తుపాకిగుండ్రకు ఎదురునిల్చిన ఈ 
వీరహొరులకు అట్టివేవీ లేవు. వారి బలిదానభావన మాదానికన్న ఎంతో 
మిన్న అని ఒక 'సెనికాధికారి ఎంతో భావుకతతో అన్నాడు. 

నాయకత్య నూతనవైఖరి 

శ తువులవిషయంలో శరణాగతి కాదు; స్వాభిమానసంరక్షణ మన 
విధానం-|వభుత్యంలో వచ్చిన హిత[పదమెన ఈ మార్చువల నే జాతి 

ర ae) 

యొక్క గుండెనిబ్బరం అంతదిట్ట ౦గా ఉంది. (ప్రభుత్యవాదాన్ని, దృఢ 

సంకల్పాన్ని, పౌరుషాన్ని చూచి యావత్తు జాతి గర్వించింది; 

ఆనందించింది, ఐక్యరాజ్యసమితినుంచి, శ కిమంతమైన ఇతర దేశాలనుండి 

వచ్చిన ఒత్తిడులకు తలవంచక, వాటికి మన జాతీయ స్వాతంత్ర్యాన్ని, 

(ప్రతిష్టను తాకట్టు పెట్టక “మూడురోజులు గడువి స్తున్నామంటూ వైనాొ 



468 వొంచజన్యం 

చేసిన బెదరింపులకు లొంగబోమని, మా శ క్రీ నంతా వినియోగించి పోరాడు 

తామని సమాధానం చెప్పిన మన |[పధానమం త్రియొక్క. దృఢవై ఖరి జాతి 

హృదయాన్ని వ[జసమం చేసింది. 

జాతీయ స్వప్పయోజనమే గీటురాయి 
జాతీయ స్వాతంత్రాన్ని, గౌరవాన్ని పరిరక్షించుకొ నేందుకై మన 

ఆంతరిక, బాహ్య విధానాలన్ని టికీ ప్రబుద్ధ రాష్ట్రీయ స్వవయోజనం 2 ఒక క్షే 

గీటురాయి కావాలని మనం నేర్చిన శెండవ పాఠం, డాబుసరి నినాదాలుగాని, 

(పవంచ సంస్థల “సద్భావనలు' గాని, చివరకు ఇతర దేశాల “స్నేహ 

సంబంధాలు” గాని మనల్ని ఆదుకోవనీ, మన స్వాతం క్యాన్ని కాపాడుకునే 

బాధ్యత మనమే పూర్తిగా వహించవలసి ఊంటుందనీ నేటి అనుభవం 

మనకు నిన్సందేహంగా నిరూపించింది. ఇక మన విధానాలన్నింటినీ ఈ 

క్రొత్తవెలుగులోనే మలచుకోవాలి, 

దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, పొకీసాన్తో మన సంబంధాలను 

పరిశీలిద్దాం, మన పొరుగున ఉన్నది మొండిశతువై నప్పటికీ, గౌరవ 
పూర్ణమైన శాశ్వతపరిష్కారాన్నాశించి మన (ప్రభుత్వం యుద్ద విరమణకు 

అంగీకరించింది. ఇంతటి బలిదానాలను చేసి మన వీర సైనికులు "చేరుకొన్న 

రేఖను అంటి] పెట్టుకొని నిలదిడాలని (ప్రభుత్వం ెనిశ్చయించుకో వడం 

ముదావహం. నేటి వాన సృవాధీనరేఖయే యుద్ద విరమణ రేఖగా స్థిరవరుచు 
కోవాలి. 1947 లో కాక్మీదాు పాకీస్తాన్ దురా క్రమణచేసినపుడు ఐక్య 

రాజ్యసమితి కాల్పుల విరమణరేఖను నిర్ణయించిన పద్దతి ఇదే. అప్పుడు 

ఉపయోగించిన కొలబద్దనే ఈనాడుకూడ ఉవయోగించండని ఐక్యరాజ్య 

సమితికి స స్పష్టం చేయాలి. ఈనాడు మనమున్న స్థానంనుండి ఒక్క. అంగుళ 

మైనా వెనుకకు తగ్గడమన్న ప్రశ్నే లేదు, 

_ ఏదేమై నప్పటికి, ఊథారిట్ ఢిల్లీ చేరేలోపుగా, యుద్దవిరమణ కంగీక 
రించేలోపుగా, తమజె జై క్రయా(త్రలో రావల్సిండి, కరాచీలను పొదా క్రాంతం 
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చేనుకొని, కాశ్మీరును విముక్తం చేయడానికి మన సైన్యాలకు అనుమతి ఇచ్చి 

ఊండవలసిందని నాభావన. "అప్పుడు మనస్థితి చాలా గట్టిగా ఉండిఉండేది; 

మన జాతీయ ప్రతిష్ట మరింత పెరిగిటండేదీ 

లక్ష్య సుద్ది 

ఈపోరాటసమయంలో కేంద్రంలోని మన విధాననిర్రేతలు శత్రువుల 

యుద్దళ శక్తిని నిర్మూలించటమేతప్ప, శ తుభూమిని స్వాదీనం చేసుకోవటం 

మనలక్ష్యం కాదని (ప్రకటిస్తున్నారు. నేడు మన సెన్యాలు పాకి స్తాన్ యద్ద 

యం త్రాంగంపె చావుదెబ్బ తీశాయనటంలో సందేహంలేదు, శ త్రువుల శతఘ్ని 

శకటాలు, అతివేగవిమానాలు (జెట్), చలనవేధులు (రాడార్), నుగ్గు నుగ్గు 

ఐపోయాయి. ఐనా, పాకీస్తాన్ ఆయుధసంప త్తిని తిరిగి సమకూర్చుకోవడం 

ఖాయం. ఆయుధసామ[గ్రి ఉండటమే “యుద్ధకళ క్రి" ఐతే, దాన్ని ఎన్నిసార్లైనా 

భ ర్రీచేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మొదటి “ ప్రవంచయద్దకాలంలో జర్మనీ 

యొక్క “యుద్దళ En పూరి రిగా ధ్వంసం ఐంది. కానీ రెండు దశాద్దాలె నా 

గడవకుండానే జర్మనీ భయంకర మై న “యుద్రశ క్రిని మరల నిర్మించుకొని 

రెండవ ప్రపంచయుద్దకాలంలో (ప పపంచాన్నంతనూ ముంచెత్తింది, 

విశ్వవ్యా ప్రమైన తమ సై నికవ్యూహంలో తనంతతానుగా ఒకపావు 

కాదల్చుకొన్న పాకిస్తాన్కు అమెరికా ఇంగ్హండులు చేసినదానమే పాకిస్తాన్ 

యొక్క “యుద్దశ క్త , పాకీ స్తాన్కు ఆయుధాలను, మందుగుండు సామ గిని 

టర్కీ, ఇరాన్'వేంటి ఏ 'చేశాలద్వారా దొంగచాటుగా అమెరికా చేరవే సోందని 

వతికల్లో చదువుతూనే ఊన్నా౦ం, ఇట్టి పరిస్థితిలో పాకిస్తానీ “యుద్ద క్తి క్ష 

నిర్యూలనమం"ే అమెరికా ఇంగ్ల ండుల సమె మైక్య “'యద్ధళ క్రి ని "నిర్మా 

లించడమే కాగలదు. అది అసాధ్యమనే సంగతి తేటతెల్లమే. 
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మూలచ్చేదం చేయాలి 

“యద్దశక్రి ని నిర్మూలించాలి" అనే విధానం మానవస్వభావులోని 

ఒక మౌలికసత్యాన్ని 4 'పే& స్తోంది. తనవద్ద ఆయుధాలున్నంతమా|త్రాన 

ఒక వ్యక్తి హింసకుగావి, దురా క్రమణకుగొని దిగడు; దుష్ప్రవృ త్తిచే 

(పేరితుడై నప్పుడే వాటికి పాల్పడుతాడు. ఆ దుష్ప్రవృ త్తి ఉన్నంతకాలం 

వాడు మళ్ళీమళ్ళీ ఆయుధశ కిని తప్పక సమకూర్చుకుంటూనే ఉంటాడు; 

తోటివారి నంక్షేమానికి (ప్రమాదం తెస్తూనే ఉంటాడు, దురాక్రమణచేసే 

జాతులచరిత (ప్రపంచమంతా ఇట్లానే ఉంది. 

మరి, ఆ దుష్ప్రవృ త్తిని రూపుమాపటమెట్లా? నేడు మననాయకులు 

“చెడుతోనేగాని, చెడ్డవారితోకాదు మన విరోధం” అని పదేపదే అంటున్నారు. 

కొని దుష్టమన స్పత్వమనేది “ఇదమిత్సం' అని పట్టి పల్తార్చడానికీ అందని 

విషయం. దుష్టత అనేది ఒక దుష్తునిరూపంతోగాని, దుష్టుల. నమూహ 

స్వరూవంతోగాని అభివ్యక్త కమవుతుంది. కనుక చెడును నిర్మూలించాలం కే 

దానికి ఆధారభూతులైన చెడ్డవారినీ రూపుమాపటం తవ్పనిసరి. వ్య క్తినుండి 

అతని దుష్టస్వభావాన్ని వేరుచేయటం సాధ్యమయితే (శ్రీరాముడు రావణుడి 

నుండి దుష్టతనుమా త్రము నిర్మూలించి-రావణుడి నుగుణాలంకే రామునికి 

ఎనలేని గౌరవం-అతబ్డి మంచిజీవితం గడిశే పేట్లుగా చేసిఉండేవాడే! కంసుజ్ణి 

చంపటానికిగాని, పాండవులచే కౌరవులను చంపించడానికిగాని శ్రీషృష్తుడు 

అవతరించి ఉండేవాడేకొదు. 

దళకంఠుని తలల్ని, అతనిధనుస్సుల్ని -యుద్దశ క్రి ని-ఒక్షైక్క కే 

రాముడు ఖండించివే స్తుంపే రావణుడికి తలలూ, విల ంబులూ పుట్టుకవస్తూనే 

ఉన్నాయి, దుష్టన్వభావానికి నిలయమై న హృదయాన్ని ఛేదించిన పిదపే 

రావణుడు మరణించాడు; వాడి భయంకర పాలన అంతమై ౦ది. దుష్టత్వాన్ని 

నిర్మూలించాలం కే దానికి ఆలందినాలై న దుష్టులను రూపుమాపక తప్పదనే 

కఠోర సత్యాన్ని ఈ కథ చెప్పుతుంది. 
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| పూర్ణస్వ రాజ్ పుతిజ్ఞను సార్థకం చేయాలి 

ఐనా, ఇతరుల భూమిని మనం కొంక్షి స్తున్నామని దాని అర్హంకాదు. 

“పాక్రి స్తాన్" మనకు విదేశం కానేకాదు. అది ఇటీవల రాజకీయకుతం ్రాల 

సృష్టి ఆ యా (పొంతాలస్నీ అనాదిగా మన మాతృభూమిలోని భాగాలే. 

పండిత్ జవహర్లాల్ నెహూ అధ్యక్షతన కాం[గెను, దేశానికి సంపూర 

స్వాతంత్ర్యాన్ని సాది స్తామనే (ప్రతిజ్ఞ చేసింది పవి [తమైన రావీనది ఒడ్డునగల 

లాహోర్ నగరంలో నే, అటువంటప్పుడు మన ధ్వజాన్ని లాహోరులోను, 

పాకిస్తాన్లోని తదితర ప్రాంతాల్లోను ఎగుర వేయటం ఇతరుల భూభాగాన్ని 

కొక్షించట మవుతుందని ఎట్లా అనగలం ? నిజానికి నేడు శత్రువుల 

ఆధీనంలో ఉన్న (ప్రాంతాలన్నిటినీ మనం విముక్తి చేయగలిగినపుడే 
స్వాతంత్యపోరాటం విజయవంతంగా ముగిసిందని భావించాలి, 

ఈమాట అనగానే ““అక్షడి ముసి ములేమై పోవాలి?” అని అడిగేవారు 

చాలామంది ఉన్నారు. కాని “ఇది హిందూ ముస్త్రీ ముల మధ్య జరిగే మత 

యుద్దం కానేకాదన్న విషయం వారు మరచిపోతున్నారు. వాస్తవానికి 

అయాబ్ఖాన్ తన స్వీయమతస్థులనే, ముఖ్యంగా వాయవ్యసరిహద్దు 

(పాతం, బెలూచీస్తాన్, తూర్చుబెంగాల్లోని వాళ్ళను నిరంకుశంగా పాలిస్తూ 

రెండవతర గతి పౌరులుగా చేస్తున్నాడు. వాయవ్యసరిహద్దు ప్రాంతం, 

దానికి నాయకుడై న ఖాన్ అబ్లుల్ గఫర్ఖాన్లు ఎప్పుడూ భారత్ పక్షాన్నే 

ఉన్నరు. వాళ్ళ + అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళను పాకీస్తాన్లో చేర్చారు. 

పాకిస్తాన్ పరిపాలనా యం త్రాంగాన్నంతనూ స్వాధీనంచేసికొన్న పంజాబీ 

ముస్తీ వ ముల కాళ్ళ [క్రిందపడి వ మూలుగుతున్న బెంగాలీ ముస్తి ములు అప్పుడే 

తిరుగుబాటు ఆరంభించారు. 

కాబట్టి ఆ ప్రాంతాలను భారత్లో విలీనం చేయటం ఆమోద 

యోగ్యంమ్మాతమేకాదు, అది వారికి విముకి (ప్రసాదించేదికూడ అవుతుంది. 
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సొటి ము సిములు ఇకుడ = మతరీత్యా వాళ్ళు ముసి ములే ఐనప్పటికీ. 
య యం 

అనుభవి సున్న అన్నిహక్కులనూ, అవకాశాలనూ తామూ పొరులుగా 

పొంది సమైక్య (ప్రజాస్వామిక భారత్లో సుఖంగా, సగౌరవంగా జీవించ 
వచ్చును. మత సంబంధమైన ఉదారతకు “పెట్టింది పేరు భారతదేశం, 
మనదేశం అన్ని మళవర్షాలకు స్వాగతం పలికి, వాటి భద్రతా, గౌరవ 
స్వాతంత్యాలకు హామో౭ఇచ్చిందని చరిత్ర సాక్ష్యంపలుకుతోంది. ముసి ముల 

లో క్ష ae) 

తాకిడులనుండి మన జాతీయస్వాతం త్ర్యాన్ని సంరక్షించేందుకు ఆవిర్భవించిన 

విజయనగర, మరాఠా స్నామాజ్యాల్లో విశ్వాసం, బాధ్యత కావలసిన 
అత్యున్నతస్తానాలోకూడ ముసి ములు ఉండేవారు, 

థి న్ లు 

ఐక్యరాజ్య నమితి అసలురంగు, 

జాతీయలక్ష్యసాధనలో “ ద్రవంచనంన్థ ల" మాటలకు లేనిపోని 
పాధాన్యం ఇవ్వకూడదు. అటువంటి “పపంచసంస లు' 'ప్రవంచాభిప్రాయాల' 

థి 
అసలురంగు ఈనాడు పూర్తిగా దిట్టబయలై ౦ది, ఐక్యరాజ్యసమితి, కొమన్ 

వెల్తులు పాకి స్తాన్ ఎడ పక్షపాతం వహి స్తున్నాయని |వత్యక్షంగా నిరూపిత 

మైంది. 1948 లో మాదిరిగానే దురాకమణకారుని, ఆకమితుని ఒకేగాటను 

గట నింద్యమైన పాత్రనే అవి మళ్ళీ నిర్వహించాయి. అగ్రరాజ్యాల ల రల 

రాజకీయచదరంగ డకీడాస్థలం ఐక్యరాజ్యసమితి అని మరోసారి బుజువు 

అయింది. పాకిస్తాన్ సాయుధవి[దోహులను కాశ్మీరులోకి వేలసంఖ్యలో 

వంపినపుడుగాని, చాంబ్ ౬ జౌరియన్ రంగంలో అంతర్జాతీయ సరిహద్దు 
నతిక్రమించి, భారత్లోకి తన "సైన్యాలను నడిపినపుడుగాని, పెదవికదవని 
ఐక్యరాజ్యసమితి కేవలం ఒక వ్రతిర క్షాదర్యగా మన సైన్యాలు పాకి స్తాన్ 

లోని లాహోరు రంగంలో (పవేశించేనరికి ' “ పపంచళాంతికి (వమాదం'' 

వచ్చిపడిందని తటాలున గుర్తించింది, కాని, పాకిస్తానే తన దురాక్రమణ 
పథకాల్లో విజయం పొందిడిన్న టెశే ఈనాడు (వపరచశాంతిని గురించి 
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పొలికేకలు సెక ఐక్యరాజ్యనమితిగాని, తదితరశళ క్రులుగాని ఈ ఊసే ఎ త్తి 

ఉండేవికావు. బహుశః తమ తొ త్తు పాకి సాన్, "అలవోకగా గెలుపొందు 

తుందనీ, కొదిరోజులో నే ఢిలీనికూడ పటుకుంటుందనీ అమెరికొ ఇంగ ండులు 
౧ వ se రు op) 

ఉవ్విచారిఊంటాయి. 
ae) 

ఇకముందుకూడ పాకిస్తాన్ అక్రమటపవేశకులను పంపటానికి 

యత్నించవచ్చును, అప్పుడుకూడ ఐక్యరాజ్యనమితి (ప్రవ ర్హన ఇంతకన్నా 

మెరుగుగా ఉంటుందా ? తనకున్న గొప్పపసేరుకు తాను ఏమా|త్రం తగదని 

నిరూపించుకొన్న _ ఐక్యరాజ్యసమితిపట్ల మన విధాననిర్తేతలు మాత్రమే 
కొదు, మతిగలవాడెవ్వడూ వీసమెత్తు విశ్వాసమైనా ఊంచనక్కర లేదు. 
నిజమన్నా, న్యాయమన్నా చిన్నమెత్తు థొాతరులేదు సరిగదా, దురాక్రమణ 

కొరులతో ఈ సంస్థ లాలూచీపడ్త తీరు దాని ప్రతిష్టకు ఏమాత్రం తగదు. 
పద్దెనిమిదిసంపత్సరాలుగా సాగుతున్న పాకిస్తాన్ (ప్రత్యక్షదురాక్రమణను 

చూడనట్లుగా కండ్లుమూసుక కూర్చున్న ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి, న్యాయాలను 

గురించి మాట్లాడే అర్హతనే కోల్పోయింది. 

స్నేహనియమం 

(ప్రపంచంలోకల్తా అత్యంత శాంతిపియ, లౌకిక, బృహత్స్రజా 

స్వామ్యం మనది. మనకు వ్యతిరేకంగా మతమూఢ, కిరాతక, సెనిక 

నియంతృత్వాన్ని బలపరుస్తూఉన్న అమెరికా విధానం అత్యంత 

గర్హనీయం, మన పాళ్చాత్య'మి(తులు? మనపట్ల (ప్రవ ర్తించినతీరు, పాకిస్తాన్ 

దురాక్రమణకారి అని చెప్పటానికి నోరురాని రష్యాతీరు చూ స్టే, మనం 

బలహీనంగా ఇంతకాలం ఉఊన్నంచువల్తే మనకు స్నేహితులంటూ ఎవ్వరూ 

లేకపోయారని బుజువు అవుతోంది. బలహీనులు తమ మి|తులకు లేనిపోని 

బరువేగాని వారివల్ల మి(తులకు కలిగే లాభం ఏమిటి? తమ స్వార్థానికే 

తప్ప, బలవంతులు బలహీనులతో మె (తిని ఎందుకు కోరుకొంటారు ? 
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ఒక్క-సార్ మనం గనుక శ క్రిమంతుల మె, ఏబదికోట్ట ప్రజల దృఢసంకల్ప 

శక్తి ఆధారంగా రాష్ట్రీయ న్వప్రయోజనాలకు అనువైన విధానాలను 
అనుసరించడానికి నిశ్చయించుకున్న మైతే, వాళ్ళ దృష మారిపోతుంది. 

పాకిస్తాన్ సహాయంతో భారత్ను అణగదొక్కి. ఊంచి, తద్వారా ఈ రెండు 
బలహీన దేశాల్లోను తమ (పొభవాన్ని నిలుపుకుందామన్న ఆశతో నేటి 

వరకు పాకిస్తానును సమరిస్తూఊన్న దేశాలన్నింటికీ, తమతమ అవసరాలకొద్దీ 

మనతో స్నేహం చేయవలసినగతి పడుతుంది. 

సత నిరూపణ 

జాతీయ ప్రయోజనాల నంటిపెట్టుకొని ఈ సమయంలో మనం దృఢ 

సంకల్పాన్ని, శకి సీ న్వల్పంగా (వదర్శించటంతోనే, అనుమానపిశాచాలకు 

లోనైన కుటిల ని సామ్రాజ్యవాదులు, కాశ్మీరు సమన్యనుగురించి పునరాలోచన 

మొదలు పెట్టారు, మనకు సంబంధించినంతవరకు రాజ్యాంగ అవసరాల 

దృష్ట్యా కాక్మీర్ మహారాజు విలీనీకరణస్నత్రం పె పె సంతకం పెట్టగా, అచటి 

[ప్రజలకు (పాతినిధ్యం వహించే నేషనల్! కాన్ఫరెన్సు సంపూర్ణంగా దాన్ని 

సమర్డి ంచినతరువాత భారత్లో కాళ్మీరువిలీనం పూర్తయింది. ఇంక దానికి 

తిరుగులేదు. అయితే హైదరాబాద్, జునాగఢ్ లను భారత్లో విలీనంచేనుకొ నే 

విషయంలో వరిపొలకుల అంగీకారాలకు ఇదేవిధమై న రాజ్యాంగ సంబంధ 

మైన విలువ ఇవ్వలేదే అని, ఒక వాదం వినబడుతూ ఊంటుంది, 
ఈ రాజ్యాల ముస్తింనవాబులు అంగీకరించకపోయినప్పటికీ, అచటి [ప్రజలు 

మాత్రం భారత్ లో విలీనానికి పూ ర్రిగా నుముఖులు. నిజానికి వారు 

ఆ పరిపాలకులపై తిరుగుబాటు చేశారు. కాని కాళ్మీరువిషయంలో మాత్రం 
మహారాజొక్కడేకాదు తమ (పతినిధలసభద్వారా |(వజలందరూకూడా 

తాము భారత్లో విలీనమవుతామని ముక్తకంఠంతో తమ కోరెను వ్యక్షం 
చేశారు. కాబట్టి ఏదృష్టితో చూచినప్పటికీ భారత్లో కాళ్మీరువిలీనం 
తిరగతోడవలసిన అంశం కాదు; దానిపై చర్చించవలసిన అవసర మేలేదు, 
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కనుక 1947 లో అన్యాయంగా, బలప్రయోగంతో దురాక్రమణ 
చేసిన కాశ్మీర్లోని భూభాగాలనుండి పాకిస్తాన్ కాశీచేయటమొక్క పే నేటి 
ప్రశ్న అని, మధ్యస్థంచేసే ఈ రాజ్యాలవారికి మనం గట్టిగా చెప్పాలి, 
ఇతరమైన ఏ చర్చల్లోకి మనం దిగరాదు. పాకిస్తాన్ ఇక మరెన్నడూ 

దాడిచేయదని ఐక్యరాజ్యనమితినుంచి హామీ మనం కోరరాదు. అట్టి 
హామీలన్నీ కొరగానివి అని గతం చెప్పుతోంది. తాను ఎన్నెన్ని పెద్ద పెద్ద 
హామోలను  ఇచ్చిఊన్నప్పటికి, పాకిస్తాన్ కు చెందిన సాయధులైన 

అ[కమ[వవేశకులనుగాని, సై న్యాలనుగాని, కాశ్మీర్లో (ప్రవేశించకుండా 
నేడు ఈ ఐక్యరాజ్యసమితి ఆపుచేయలేకపోయింది,. తన హోమోలను 
భవిష్య త్తులో అమలుపరిచేందుకు విదేశీ సైన్యాలకు వసశికల్పించాలనే అంశం 
అందులో ఇమిడిఉన్న మైతే, సరిహద్దులను సంరక్షించుకునే నిమి క్రమ 
విదేశీసైన్యాలను మన భూభాగంపై ఊండనివ్వటంకన్న వేరే అవమానం 
ఊండబోదు. ఈ నమయంలో మన దృఢసంకల్పాన్ని సడలించే చిహ్నాలను 
ఏమ్మాత్రం కనబర్చిన మరొకసారి విదేశీ కుల రాజకీయకుతం తాలకు 
అవకాశం కల్పించినా, అది [పజల గుండెనిబ్బరాన్ని తీ వంగా క్రుంగదీ స్తుంది. 
అంతేగాదు, యుద్దరంగంలో మన సైనికులు చేసిన అనంతమై న 
ఆత్మబలిదొనంవల్ల , వారు పడిన బాధలవల్ల మన దేశానికి సమకూరిన 
సతృలితాలన్నిటినీ వమ్ము చేస్తుంది; సైనికులు సాధించిన దాన్ని రాజకీయ 
నాయకులు పోగొట్టుకోరాదు. 

భారత దేశాన్ని, పొకి సాన్ ను-రెండింటినీ_ఒక చోటికి ఆహ్వానించటం 
ద్వారా దురా కమణకారుణి, ఆ|క్రమితుణి ఒకే సాయిలో ర ష్యా ఉంచినందు బ్ అ థి 
వల్ల సంప్రదింపుల నిమి త్రమె మన (పధానమం తి తాష్కెంట్ వెళ్ళటానికి 
అంగీకరించకుండా ఊండవలసిందని భావి స్తున్నాను. అసలు మాట్లాడటానికి 
మాతం ఏముంది? యుద్ధోన్మాదంతో ఊగిపోతూన్న పొకిసాన్ బలవంతంగా 
ఒక వరిష్కారాన్ని మనమిద రుద్దాలని (ప్రయత్ని నుంపే వారితో ౧ అంతే 
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మాట్లాడి ప్రయోజనం ఏమిటి? కాశ్మీరు భారతదేశంలోని అంతర్భాగమే, 

అనే నిజాన్ని పాకి స్తాన్ అంగీకరించనంతవరకు ఇట్టి సంప్రదింపులవల్ల 

ఊడిపడే దేమి ఉండదు. ఒకవేళ ఏ ఒప్పందమన్నా కుదిరితే అది మన 
(పయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఊండితీరుతుంది. 

శాస్వతంగా పరిష్కరించండి 

మరొక పాకిస్తానీ దండయా(త్రప్రమాదం ఇంకా ఊండనేఊంది. 
కొల్పులవిరమణ ముసుగులో నే డది సెన్యంపెంచుకోటానికి తీవ్రంగా కృషి 

చేస్తోంది. తానెంత నష్పపడినప్పటికి, మన ఆయుధసామ(గి, సైనిక 

వ్యూహరచన, మనళ కి, మనబలహీనతలను అదికని పెట్టింది. ఈ అనుభవం 
నుండి గుణపాఠాన్ని (గ్రహించి తన లోటుపాటులన్నింటినీ సరిదిద్దుకొని 

తీరుతుంది; మరింతళ క్రితో, చక్కని పథకం(ప్రకారం దొడిచేసితీరుతుంది. 

యుద్తోన్మాదజాతులు యుద్ధానంతర శాంతిని, మరింత పెద్దయుద్ధానికి సంసిద్ద 

మయ్యేందు కే సర్వదా వినియోగించుకున్నాయి. నిజానికి తనకు గలిగిన 
ఆయుధనష్టాన్ని పాకిస్తాన్ ఈపాటికే వేగంగా భర్తీచేసుకుంటూఊంది. అది 

ఇంకా కయ్యానికి కాలుదువ్వుతూనేఊంది; యుద్ద విరమణ రేఖను దురహం 

కారంతో పదేపదే అతిక్రమిస్తూనేఉంది. యుద్ద విర మణానంతరం మనభూమిని 

అనేకవందల చదరపుమై ళ్ళు ఆక మించింది. మన [ప్రజలను చంపటం, మన 

పశువుల నెత్తుకపోవటం, వంటలను కోసుకపోవటం, తుపాకికాల్పులు, అక్రమ 
స్వాధీనాలు ఇంకా నిరాఘాటంగా సాగుతూనేఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితి మన 

కత్యంత అవమానకరం. ఇది సహించరానిది. ఈ పరిస్థితిని ఎకుగవకాలం 

కొనసాగనివ్యకూడదు, దీనికి ఒకఅంతం ఉండాలి. తాడోపేడో తేల్చేయాలి, 

మహాయుదానికాహ్యనం 
ఫి 

చైనా పాకిస్తానుల దుష్టకూటమిని గురించి మనం అనవసరంగా 

భయపడనక్కర లేదు. ఈ దురా క్రమణదారిఐ నిద్దరెని లొంగదీసి తీరుతాం. 



రణరంగంలో రాన్ట్రం- 4 477 

మన సై న్యం అద్భుతమైన యుద్దనన్నద్ధతతో ఉంది, వారి గుండెనిబ్బరం 
అత్యద్భుతం. చైనా తామ చేసిన హెచ్చరిక (వకారం మనదేశంపై దండ 
యాత్ర జరిపిఊంటేనే బాగుండేది. దానివల్ల చై నాతో జరిగిన పోరాటంలో 

మనకేర్పడ్డ పరాజయావమానకళంకాన్ని తుడిచిపారేయడానికి, చైనాను మట్టి 
గరిపించేందుకు మన సైన్యాలకు ఒక దివ్యమైన అవకాశం కలిగి 
ఉండేది. పాకిస్తాన్వంటి చిన్నరాజ్యంతో యుద్దం చేయడంలో విశేష 

మేముంది? చై నాతోకూడ యుద్దం జరిగిఊం కే భారతీయవీరత్వంయొక్క 
మహోన్నత (ప్ర (ప్రమాణాలను 'యావత్ప్రవంచం దర్శించి ఊండేడి. 

సర్వతోముఖము, త్మీవమూ ఐన యుద్ధాన్ని మనం చె నాతో చేసిఉంసే 

అది అంతర్హాతీయరంగంలో కూడ అత్యంత ప్రయోజనకరమై న ఫలితాలను 
ఇచ్చిఉండేది. భారత్ వంటి విశాలదేశం చై నాఆధిసత్యంలోకి - ఫోతూఊంరే, 

రష్యా తన ప్రయోజనాలదృష్ట్యా, చూస్తూఊోరుకోలేదు. చై నా దురాక్రమణను 
నిలవరించడానికి రఘ్యో (ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో భారతదేశానికి 
సహాయం చేసితీరవలసివచ్చేది. అమెరికాకూడ భారత్ పాకి స్తాన్ లపట్ల తన 
విధానాన్ని పునఃపరిశీలించుకోవలసివచ్చేది. చైనా శిబిరంలోకి పూర్తిగా 
చేరిపోయిన పాకిస్తాన్కు తాను సహాయం చేయటానికి, ఆవిధంగా ఆసియా 
రంగంలో చైనా తిరుగులేని ఒక మహిళ క్రిగా రూపొందే అవకాశాన్ని 
చేతులారా కల్పించటానికి అమెరికా సాహసించి ఉండేదికాదని స్పష్టమే. తన 

(ప్రయె+జనా లేమిటో అమెరికాకు తెలుసు. గాలికొట్టి ఉబ్బించిన పాకీ స్తానీ 

సెనిక నియంతృత్వంకన్న వ్రజాస్వామ్యాల్లోకల్లా పెద్దదైన భారత్ తనకు 
ఎక్కువ (ప్రయోజనకారి అని అమెరికా నిర్హయించుకొనిఉండేది. ఇంతవరకు 
అనుసరిస్తున్న దోషభూయిష్ష విదేశాంగ విధానాన్ని సరిదిద్దుకొ నేందుకు 
దాని కొక సదవకాశం లభించిఉండేది-నామమాత్రమై న పాకీస్తాన్ వంటి దేశాలు 
ఎంత ఆయుధసంవ త్రిని సమకూర్చుకొన్నప్పటికీ భారత్ వంటి విశాలము 
పరా[క్రమో పేతము ఐన దేశాలను జయించలేవని నేటియద్దం నేర్చిన నీతివల్ల. 
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అమెరికా తనవిధానాలను మరొకలా రూపొందించుకొని ఉండేదీ, ఆవిధంగా 

మానవజాతికంతకూ (ప్రమాదకారియైన చై చె నాకు వ్యతిరేకంగా, రెండు పెద్ద 

అణుశ క్రిసం సంపన్న దేశాలు సంయు 'క్రక్ళోషి సల్పటానికి, బలిష్టమైన, సే స్వేచ్చా 

(పీమియెన భారతదేశం ఒక భూమికను ఏర్చోరచిఊండేది.  వీశ్వోశాంతి 

దృష్ట్యా అదొక అత్యంత వాంఛనీయ పరిణామంగా రూపొంది ఉండేదీ, 

నేటి ఈ వరిమితయుద్దంకాక, అట్టి సంపూర్ణనంగ్రామమే వచ్చి 

ఉన్నట్లయితే, అది మన దేశంలోని (పప్రతివ్య క్రినీ సర్వాంగీ ణయుద్దకృషిలో 

నిమగ్నుల్లీ చేసిఉండేది? జాతికి పట్టిన బుద్దిజాడ్యాన్ని వదలింది ఉండేది, 

మనలో అలసత్వం, స్వార్థం, సంకుచితళ్వేం వంటి ఆనేక దుర్గుణాలను 

ఆంగ్లే యల క్రింద 'మనం అనుభవించిన దీర్ల దాస్యం, అణిగిమణిగిన జీవితం 

కలిగించాయి. దీర్గ కాలిక యుద్ధాగ్నిలో ఈ ? దుర్గుణాలు, బలహీనతలు అన్నీ 

పూర్తిగా భన్మమై ఏ సోయి సమై క్యము, వరా క్రమోసేతమునే. న జాతీయతా 

నువర్జం మరింత మిలమిలలాడి ఉండేది, కనుక తాత్కాలిక కష్టాలకు 

మనం గురి ఐనప్పటికీ, ఒక మహాయుద్దం నేడు వాంఛనీయం, పరంవరా 

గతంగా మనం ఆత్యంత శాంతి ప్రియలమై నప్పటికీ, యుద్దోన్మాదులర 

కానప్పటికీ, నిజంగా అట్టి మహాయుద్దంకోనం హృదయపూర న్రైకరగా 

ప్రార్థించాలి. స్వీచ్చాగౌరవాలతో గూడిన శాంతియుత జీవనంకొరకు మనం 

చెల్లించవలసిన వెల అది. దాన్ని ఎంతత్వరగా చెల్లి ంచగళిగికే అంత 

మంచిది. 
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2. సవాలు నెదుర్కొనాలి 

గ 
అ విధంగా చూచినా, ప్ర స్తుత పరిస్థితి మనకొక సవాలు, సదవకాశం 

కూడా. _జాతీయజీవనంలోని అన్నిరంగాల్లోనూ, స్వయంసమృద్ధిని 
సాధించుకోటమే మనం ఎదురొ_నవలసిన ముఖ్యమై న సవాలు, 

స్వావలంబనమే స్వాతంత్వానికి వెన్నెముక 
సమృద్ధి, స్వాతంత్ర్యాలు కావాలంటె జొతికి స్వావలంబనమే 

వెన్నెముక అనే మహ తత్తర జీవననత్యం మనకు నేడు స్పష్టమై నంతగా 

ఏనాడూ కాలెదు. మనం ఆత్మ నిర్భరతను సాధించుకోవలసిన (ప(పథమ 

రంగం రక్షణ. మన యుద్దశ క్రిని మనమే నిర్మించుకోవాలి; వి దేశీనహాయంపె 
ఆధారవడడం మానేయాలీ. పారిశ్రామికవే త తలు, శాస్త్రజ్ఞులు, సాంకేతిక 

నిపుణులు - అందరికీ (ప్రభుత్వం పిలుపునిచ్చి, వారందరి సహకొరంతో 

అరిత్యరలో శతువుల ఆయుధాలకన్న మిన్నఐన వాటిని తయారు 

చేసుకోవాలి. సామ్యవాదచై నావద్ద అణ్యాయధం ఉన్నందున, మనంకూడ 
వాటిని తప్పనిసరిగ తయారుచేసుకోవలసిన అవసరం ఉఊంది. అణ్వా 
యుధం ఒక్క పే (ప్రజల్లోను, సైన్యంలోను, అంతిమవిజయం మనదే 
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అనే ఆశను వెలిగించగలదు. సిద్దాంతరాద్దాంతాలు దీనికి ప్రతిబంధకం 

కారాదు. 

పతికార్మికుడు, శాస్త్రజ్ఞుడు 

అంతేగాదు, మనమంతా=రైై తులు, కార్మికులు, పారి శ్రామికులు, 

ఇతర జీవితరంగాల్లో పనిచేసే సీవారందరూ - అత్యవసరవ స్తువులన్నిటి 
ఉత్పత్తిని అధికంచే సేందుకు దృఢసంకల్పంతో కృషిచెయ్యాలి, తిండికికూడా 

ఇతర దేశాలపై అధారపడే నేటిదుస్టితినుంచి బయటపడాలి, (పతిపరిశమ, 

(పతి వ్యవసాయకే. [తం అత్యధికఉత్ప తి తిని సాధించాలి. అత్యవసర 

వస్తువుల విషయంలో కొరత ఏమాత్రం ఉండకూడదు. 

ముఖ్యంగా శాస్త్రజ్ఞులకు యుద్దం ఒక్ష 'పెద్దసవాలు. శౌ స్త్రజ్జులు 

సృష్టించిన నూతనసాధనాల్లో గొప్పగొప్పవి చాలవరకు గడ్డయిన యద్ధ 

కాలాల్లో కని పెట్టి నవే. “నవనృజనకు నవసరంబు నాంది పలుకు" ఆంటారు 

బ్రిటన్ చలనవేథిని (రాడార్) కనుగొన్నదీ, అబువిశ్తేషణ జరిగినదీ 

రెండవ (ప్రపంచయుద్ధకాలంలో నే, మేధాశ క్తి లోగాని, సృృజనాత్మకళ కి కిలో 

గొని మనశౌ స్త్రజ్జులు 'పపంచంలో ఎవ్వరికీ "తీసిపోరు. పరిస్థితుల సవాలును 

వారు స్వీకరించి, అటువంటి పరిశోధనలుచేసి, కొ త్రవిశేషాలను కని పెట్టాలి. 

ఈ వౌ ర్త విన్నంతనే శ తువులగుండెలు దిగజార పోవాలి. శాంతినమయంలో 

వాటినే "జాతీయాభివృద్ధి మలచుకోవచ్చును. 

పొట్టకూటి సమన్య 

ఇక శీ[ఘాతిశీఘంగా మనదృష్టి మరల్బవలసింది ఆహారరంగం 
పు, దేశంలో ఆహారషకొణత రోజురోజుకు "పెరిగిపోతోందని అందరికీ 

శెలుసు సు, తగినంత ఆహారం సకాలంలో అందజేయాలని చేసే అందోళనలు 
(ప్రదర్శనలు, దాదాపు ఒక నిత్యకృత్యం ఐపోయాయి. ఆందోళనలు 
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తరచు హింసాయుతంగా మారిపోతాయి. [వజల బాధలను వ్య క్రంచేయ 

టానికి ఆందోళన అంగీకృతమై న పద్దతిగా నేడు ఒప్పుకొంటున్నా౦. 

నిజమే. (ప్రజలు మూగవారిలా నోరు మెదపక కూర్చుంటే [పభుత్వంకూడా 
నిద్రపోతూ ప్రజల బాధలను లక్ష్య పెట్టదు. అవాలఛనీయమై న ఆందోళనల 
నివారణకు తగిన చర్యలను మన (ప్రభుత్వం సకాలంలో తీనికోదు. 

కొలాపూర్ సంఘటన దీనికి (ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఆనగరంలో తిండిగింజల 

ఆందోళన జరిగింది. ఆకలిగొన్న (వ్రజ దొమ్మోకి, దోపిడీకి దిగింది. 
ఆహార ధాన్యాలు ఒక్క వారంముందు కొల్లా పూర్ చేరిఉంపే ఈ అల్లరి 

జరిగిఉండేది కాదని అన్నారు, దొమ్మాలు, దోపిడీలు జరిగినతరువాత నే 
అక్కడికి ఆహార ధాన్యాలు సరఫరా అయ్యాయి, 

కాని ఆందోళనలు సమస్యల్ని శాశ్వతంగా పరిష్క్మరినాయా ? 

ఉత్పత్తి, పంపిణీలు ఆహార సమన్యలోని రెండు అంశాలు. పంపిణీ అనే 
రెండవ అంశంపట్ల (పభుత్వందృష్టిని ఆకర్షి ౦చటానికి మాత్రమే ఈ 
అందోళనలు కొంతవరకు ఊవయోగ పడతాయి, కాని అసలు సమస్య ఐన 
ఊత్ప్తిని గురించి స్థిమితంగా ఆలోచించి, శాశ్వత వరిష్టారం కనుగొ నేట్లు 
ఈ ఆందోళనలు చేశాయా ? 

ఆత్మ హత్యాసదృశ్యమయిన ధ నవ్యామోహాన్ని ఛేదించండి 

ఉదాహరణకు: సారవంతమైన లక్షలాది ఎకరాల్లో వాణిజ్యపంటలు 

పండిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ల సంగతి చూడండి. గోధుమ 
వరి'పండించవలసిన మంచిమంచి భూముల్లో చెరకుపండి స్తున్నారు. ఫలితంగా 
ఒకప్పుడు గోధుమను విరివిగా ఎగుమతిచేసే ఉ _త్తర్మవదేశ్ నేడు పంజాబ్ 
మొదలై న ప్రాంతాలనుంచి గోధుమ దిగుమతి చేనుకోందే [బతకలేదు. 
మహారాష్ట్రలో [దాక్షతోటలు పెంచటంలో (ముఖ్యంగా సారా తయారీ 

కోను) పోటీ ఏర్పడింది. ఆంధ్రలో పొగాకు వంటను (పోత్సహించేండుకు 
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పొగాకు అభివృద్దిశాఖ ఒకటి ఏర్పాటయింది, వేరుసెనగకూడ ఇట్లాంటి దే. 

ఈ ధోరణిని అరికట్టి ఆ యా భూములను ఆహారధాన్యం ఉత్ప ర్తికి మళ్ళీ 
వినియోగించాలి. మనం దిగుమతే చేసుకోవలసివ స్తే, గోధుమకు బదులు 
పంచదారనే దిగుమతి చేసుకొందాము. ఈనాటివలె ఆత్యయిక పరిస్థితి 
ఏర్పడినవ్నుడు పంచదార దిగుమతి ఆగిపోయినా పర్వాలేదు, పంచధార 

లేకపోతే చచ్చిపోం, బియ్యం, గోధుమల కొజత ఏర్పడితే మాత్రం 

(బళకలేం. పి. యల్. 480 [కింద అమెరికా గోధుమల దిగుమతికొరకు 
మన నాయకులు ఎట్లా పరుగులు పెడుతున్నారో మనకు తెలుసు, ఈ అప్పు 

చేయందే . అది అప్పే; సాయంకాదు - మనం (బతక్షలేమని వారి 

నమ్మకం, 

ఐతే వాణిజ్యపంటలను ఎందుకు సండిసారు? దై నందిన జీవితంలో 
డబ్బుకు అనవసరమైన ప్రాధాన్యం ఇచ్చాంకనుక నే. డబ్బు కేవలం ఒక 

వినిమయ మాధ్యమం; ఒక సాధనం, దురదృష్టవశాత్తు అట్టి సాధనానికి 

ఊడిగం చేస్తున్నాం. ధనప్రాధాన్యంగలదృషి మనజీవితంపె సె తనం 
ను. ఈత వూ న 

చెలాయిస్తూ ఊంటే తమను, నగరవాసులనుకూడ పోషించడానికి కావలసిన 

ఆహారధాన్యాలు గ్రామీణులు ఉత్ప్తిచేయాలని మనం ఎట్లా ఆశించగలం? 
ఆహార ధాన్యాలు లేకపోతే బ్రతికే దెట్లా? డబ్బు తిని [బితకగలమా? 

ఆహార ధాన్యాల న్వయంసమృ ది జాతీయర క్షణకు “తప్పనిసరి 

అనే భావన దేశవ్యా ప్తంగా మన రె కై తులందరిహృదయాల్లో హ త్రుకపోయేట్లు 
చేయాలి. [వజలంధరినీ పోషించజాలినంతగా ఆహార ధాన్యాలను ఉత్పత్తి శి 
చేయటం, తమ పవి త్ జాతీయక_ర్రవ్యం అని వారు భావించేట్లుచేయాలి. 

తర్వాత నే, కావాలనుకొంయే వాణిజ్యపంటలు పండించుకోవచ్చు. అత్యంత 

ప్రధానమైన ఈ రంగంలో స్వావలంబన సాధించగలిగే పద్దతులను 
(వభుత్వమూ, |వజలూ రూపొందించుకోవాలి. 
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సరావలంబన తెచ్చిన పీడ 

రోజులు గడు స్తున్నకొర్ది స్వావలంబన ఎంతత్వరగా సాధించాలో 

మరింతస ఏప్పమవుతోంది. ఒక ఉదాహరణ : మనదేశంలోని పంటలు నీరు 

ల్రేక్ర ఏంది చూడం, ఉదారంగా కాలువనీటిని పాక్షిస్తానుకు విడుదల 

చెయ్యాలి అనీ, (ప్రతి ఒక మైసను రక్షణనిమి త్రం పొదుపు చేయవలసిన 

సమయంలో కోట్లాది రూపాయలు పాకిస్తాన్కు చెల్లి ంచాలనీ (ప్రభుత్వం 

నిర్ణయం చేసింది. ఆర్డీ కనహాయంకొరకు మనం ఆధారవడినట్టి (పపంఛ 
ర్యాంకుయొక ఒ త్రిడిక మనం లొంగిపోయాం అని దీనివల్ల" తెలుస్తూనే 

ఊం౦ది. “బిచ్చగాళ్ళకు ఎంచుకొనే హక్కులేదు” - బుణ(గ స్తులూ అంతే _ 

అన్నమాట మనవిషయంతో అక్షరాలా నిజమై ౦ది. ఇన్నేంద్లుగా మన ఆర్థిక 

స్థితిని అత్మనిర్భరం చేనుకోవటంలో చూపిన అళద్దకు మనం చెల్లించిన 
వెల యిది. తిండి, డబ్బు - ఇంకా ప్రతిదీ అడుక్కుతినే ఆలవాటు 
పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఏర్పడింది. అది మనలోని స్వయంకృషిని, 

మగటిమిని పూర్హిగా పిండివేని, మనల్ని కేవలం బానిసలుగా మార్చేసింది, 
బయటి ఒత్తిడులకు తట్టుక నిలబడి పొక్షిసానుయొక్క దురా క్రమణదావాన్ని 

ఇనుమడింపచే సేందుకు ఊపయోగపడే. ఒక్కమై సగాని, ఒక్కా నీటిబొట్టు 
గాని దానికీ ఇవ్వం అనడానికి మన నాయకులకు ఇది ఒక చక్కని 

అవకాశం. పాకిస్తాన్ మనపై దండయాశత్రచేసిన మరుక్షణమే కాలువనీటి 
ఒప్పందం క్రింద మన హోమో అనేది ఏదె నా ఉండిఉంటే అది తనంతట 
కానే రద్దయిపోయింది. కావాలని మశమిచ దురాక్రమణ జరవటంవల్ల 
మనకు సంభవించిన నష్టాలన్నిటికీ పూ _ర్థివరిహోరాన్నీ, దేశవిభజననాటి 
నుండి గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో జరిగిన వివిధ ఒప్పందాల[క్రింద 
ఏర్పడిన బకాయిలన్నిటినీ పూర్ధిగా చెల్లించుమని మన నాయకులు 

పొకిన్తాన్ను అడిగి ఉండవలసింది అట్టి దృఢవిధానం తొలిదశలో కొన్ని 
కష్టాలను కల్గించినప్పటికీ, అఆర్హికంగా 'న్వయంపోషళం కావటానికి జోతి 
చేసుకొన్న నిశృయాన్ని వ(జ్రనద్భళం చేసిఉండేది 
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జాతీయస్వాతం త్య గొరవాలను నిల బెట్టుకొ నేందుకు అడ్డుదారులు 

లేవనే విషయం మనం అర్థ ౦ చేసుకోవాలి. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకుగాను 

(పతిజాతి ఆత్మనిర్భరత, ఆత్మసమర్పణల కలోర మార్గాన పయనించి 

తీరాలి, 

మరువరాని నీతి 

ఒక చిన్న నీతికథ వుంది. ఒక పక్షి ఒక పంటచేలో గూడు కట్టు 

కుంది. కోతల సమయంలో కొడుకులతో రైతు అక్కడకు వచ్చి, పంటను 

చూచుకొని, కోత కోయటానికి సహాయం రమ్మని బంధువులకు కబురు 

పెట్టమని ఒక కొడుకుతో చెప్పాడు. ఈ మాటలు విని బెంబేలు పడిపోయి 

పక్షిపిల్లలు సాయంత్రం గూటికి చేరిన తల్లితో “అమ్మా! అమ్మా! మనం 
వెంటనే ఇక గ్రాడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి” అని అన్నాయి. తల్లి మాతం 

“అప్పుడే ఏం తొందరలేదు” అని వాటితో చెప్పింది. రెండు రోజులైనా 

కోతల కెవ్వరూ రాలేదు. రైతు పొలానికి మళ్ళీ వచ్చి, కూలీలకు కబురు 
పంపమని కొడుకులతో చెప్పాడు. ఈ మాట విన్న పిల్లలు, మళ్ళీ తల్లికి 
చెపితే, పక్షి “మిరేమి కంగారు పడవద్ద”ంది. కానీ మూడోసారి పొలం 

ఆసామి కొడుకులతో, “మనతో ఎవరూ కలిసొచ్చేట్టు లేరు. రేపు 

పొద్దున్నే మనమే కోత మొదలు పెఫేధాం” అన్నాడు. ఈ మాటలు విన్న 

పక్షి పిల్లలు, ఆ విషయం తల్లికి చెప్పగానే “ఆ! ఇప్పుడు మనం తప్పక 

వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పటిదాకా తన పని గురించి ఇతరులపై ఆధారపడ్డాడీ 

శైతు. కనుక పని మొదలు కావటమే కష్టం. ఇప్పుడు తానే వచ్చి పని 

మొదలుపెడకానంటున్నాడు కనుక, పని తప్పక |పారంభమవుతుంది" 

అన్నది. 

ఈ కథ వ్య క్తులకుగానీ, జాతులకుగానీ, ఒక నీతిని బోధిస్తుంది. 

మిగతా సమయాల్లో కంపే, ఈ క్షణంలో ఈ నీతిని మనం తప్పక గుర్తుంచు 
కోవాలి. 
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ఉజ్వల ఉదాహరణ 
జ 

ఆచరణపూర్వాకమై న ఇట్టి దేశభక్తి భావనలో (వజలకు శిక్షణ 

ఇవ్వవలసి ఉంది. దేశకేమం ఆశించినంత మాత్రాన చాలదు; జాతీయ 

సంక్షేమాన్ని గురించిన ఆకాంక్షలను మన (ప్రవ రనలో ఎంత ఊ త్తమంగా 

వ్యక్తం చేయగలమో తెలుసుకోవాలి. 

జన్మతః ఏర్పడిన దేశభక్తిని ఏవిధంగా ఆచరణలో చూపాలో 

వివరి స్తు సుంది ఇంగ్ల ండుయొక ,_ డ్ జల ఉదాహరణ, మొదటి పపంచ 

యుద్ధం స చెలలేగగానే భారత్వంటి జేశాలనుండి ఆహారపదార్గాలను దిగుమతి 

చేసుకోవటం ఇంగ్లండుకు కష్టమై పోయింది. ఆహార పదార్దాలను తీసుకు 

పోతున్న (బిటిష్ “నౌకలను జర్మనీ. ముంచివేయసాొగింది. యుద్ద యోజనల 

నన్నిటినీ దెబ్బతీసేంతగా పొట్ల కూటిసమనస్య ఏర్పడింది, అప్పుడు వారు 

సాగుచేయదగిన (పతిచిన్న ముక్కను సాగు క్రింద తేవటానికి వృహత్పథకం 

వేనుకొన్నారు. ఏ వంట ఎంతపండించగలరో అంచనావేనుకొని, తదను 

గుణంగా వారు ఆహారరంగంలో క్రమబద్దంగా ఒక సంవత్సరం తీవ 

కృషి చేశారు. తత్ఫలితంగా వారు తమ కనీస అవసరాలు తీర్చుకునేందుకు 

తగినంత స్వయంసమృద్ధి సాధించుకున్నారు. యుద్దంవల్ల ఏర్పడే గడ్డు 

నమన్యల్లో ఒక (ప్రముఖమై నదానికి వా రా విధంగా తట్టుకొని నిలబడగలిగారు. 

తక్కువశాతమే పంటభూమి కలిగిన ఇంగ్లండు ఈ అద్భుతాన్ని సాధించ 

గలిగింది, దానితో పోల్చిచూ స్పై మనదేశం ఎంత వికాలమయింది! ఎంత 

సారవంతమైంది! నిజానికి మనదేశం భూసారానికి పెట్టింది పేరు. 

ఐనప్పటికీ 1 (ప్రముఖమైన ఈ రంగంలో ఆత్మనిర్భరతను “సాధించలేక 

పోతున్నాం. ఈ సవాలు నెదుర్కొ నేందుకు జాతీయసంకల్పళ కి ని 

జొగృతంచేసి, నిర్మాణాత్మక మై న మార్గాల్లో అన్వయించుకోవాలి. 
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జాతీయ మనోబల నిర్మాణం 

జాతియొక్క మనోబలాన్ని అళ్యున్నళస్థాయిలో ఉ౭దగలగటం 

అత్యంత (సముఖసమస్య, ఎందుచేతనం పే రక్షణ, ఆహారం, ఫారి శ్రామిక 
ఉత్పత్తి మొదలై నవాటిలో న్వయంసమృద్ధిని, _ఆత్యనిర్భరతన్ను 
సాధించే! ఇదు కై అమలుచేశే స పథకాల విజయం - తాత్కాలికాలూ * దీర్ల కాలి 
కాలూ కూడా-తేమ నెత్తుటినీ, చెమటనూ, కన్నీ టినీ ఏండ్ల తర రబడీ సమర్నించ 

టానికి (ప్రతిఒక్కరూ సంసిద్దంగా ఉండ టంమోద పూ _ర్రిగా ఆధారవడిఊంది, 

తీవ్రమైన జాతీయ చై తన్య(పబోధం ఒక్కటే, ఆనందమయమైన 
ఆత్మ నమర్పణభావముయొక ,_ శాశ్వత స్ఫూ ర్తిస్రోతన్సును ఉద్దమింష 

చేయగలదు, కౌబిట్టి ఈనాడు వ్యక్త క్ష మైన మహా _త్తర జాతీయ మనోబలాన్ని 

నిలిషి ఉంచటానికి, జాతీయక్సషిలోని వరిఆంశంలోను జాగరూకులమై 

ఉండటం ఆఅత్యంళావశ్యక౦, 

పతి వర్తకుడు 

ఈ విషయంలో వర్తకవర్శం ఒక (ప్రముఖపా(త్రను నిర్వహింఛవలసే 

ఉంది. యుద్ధసమయంలో వస్తువులు అరుదవుతాయి, గిరాకీపెరుగుతుంది; 

పెద్ద సె ద్ద లొభాలమిద చూపుఫడుతుంది. ముఖ్యంగా శత్రువుల తాకిడికి 

గురీమైన (ప్రాంతాల్లో ఆ సులు, [ప్రాణాలు నష్టమై పోథూంటే నమాజ 

వ్యతి చేకులై న కొందరు ధూ “రవ్యాపారులు ప్రజలను గుప్పిద్దొ పె పెట్టుకుని 

బేరమాడే అవకాశం ఏర్పడుతుంది, 1962 లో చైనీయుల దురాక్రమణ 

మేఘాలు క్రమ్థకురాగా, (ప్రజలు తేజ్ పూర్నుండిపారిపోతూ (బ్రహ్మపుశ్రానదిని 
దాటడానికి (పషయత్నించినపుడు, రీక్షావొలాలు, పడ వలవాక్టుకూడ తలజఒకటికి 

50 నుండి 100 తూపాయలవరకు వసూలుచేశారు! ఇటువంటి సంఘటనలే 

ఈమధ్య జామ్నగర్లో జరిగాయి. ప్రాణాలు అరచేత పెట్టుకొని 

షారిపోతున్న తోటిసోదరులను కాపాడటం లేదు సరిగదా, వాళ్ళ దుస్థితిని 
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ఆసరాచేనుకొని మరింత పీల్చి షిస్పిచేయటానికి ప్రయత్నించటం మానవ 

దుర్లళను వ్యాపారంగా వాడుకోవటమే అవుతుంది. అది నర మాంసభ క్షణకన్న 

ఏమాత్రం తీసిపోదు, అత్యవసర వన్లువుల ధరలను ఫెంచటం ఇంతకన్న 

తక్కున నిండార్హం ఎమా(త్రం కాదు. 

వర్తకవర్షం ఈ మన స్పత్వాన్ని దోర్షిచేరనీయరాదు. ఇటువంటి 

క్తి ప్రనమయాల్లో ''అతివ్రమఖమై న ఈ రంగం (పజల మనోబలంమిద 

దర తీయకుండా ఉం డేట్టుచూడి' లి, 

ప్రతి [గామం 

(పఠిణామం, (పతినగళంకూడ అన్నివిధాలా మనోబిలాన్ని 

నిలబెట్టుకోవాలి. అలసత్వచ్భాయలనైనా క నవడ నీయథాదు, యుద్ద 

రంగంలోని మన "సె సె నికులయొక్క మనోబలాన్ని దెబ్బతీసే సంఘటనలు 

ఎక్కడా జకుగరాదు, దేశంలో శాంతిభ (భళలను, వ్యవస్థను భగ్నంచేసి, 

నమర సన్నాహాలను బలహీనపరిచే ₹ క్తులసెన నిశితమై స నిఘా, అదుపు 

ఉండాలి. భరోసావల్ల ఏమరుపాటు కలుగకూడదు. నిరంతర జాగరూకతయే 

స్వాతంత్ర్యానికి రోక్ష'. పౌరరక్షణ కార్య [కమాలన్నిటితోబాటు సమాజ 

వ్యతిరేక, జాతివ్యతిరేక వర్గాలపట్ల సంపూర్ణమై న జాగరూకత, సన్నద్దతలు 

ఉండాలి. లేకపోతే డొంగచుటుగో” దేశంలో పారబడేవారూ, పంచమాంగ 
దళమూ కలిసిపోయి, ఆంతరంగిక భద్రతకు ముష్పుతెన్నే అవకాశం 

ఏర్పడుతుంది. 

[పభుత్వం 

సందర్భంలో ప్రభుత్వానికి ఒక్ష (ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఊందెం 

అట్టి విద్రోహకర వర్షాలపట్ల శీ(వంగా వ్యవహరించేందుకు నర్వసన్నద్ధంగా 

ఉండటమేగాక, అటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడల్లా తాను తీసికొన్న 

_ కఠినచర్యలను బహిరంగంగా (వకటించాలి. 
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గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి, బల్వంతరాయ్ మెహతా, (ప్రయాణం 

చేస్తున్న పౌరవిమానాన్ని పాకిస్తాన్ కూల్చివేసింది. అతను దివంగతు 

డయ్యాడు. మనసరిహద్దుల్లోనే ఉంటున్న పాకిసానీతొ తులు (ప్రసారణి 
దల అజయ అవి 

((టాన్స్మిటర్ ) ద్వారా ముందుగానే శత్రువులకు కీలక సమాచారాన్ని 

అందించారేమో అన్న గట్టి అనుమానం ప్రజలకు ఏర్పడింది. అటువంటి 

(పసారణులు దేశమంతటా పనిచేస్తున్నాయని (ప్రజలకు రూఢిగా తెలుసు. 

అట్టిసంఘటనల్లో బాధ్యులై న విదేశీ ప్రతినిధులను శిక్షింపగలిగిందా, లేదా, 

అనే విషయంతో (ప్రజలకు సంశయం ఏర్పడింది. ఈనాటికిగూడ (ప్రభుత్వం 

ఆ అనుమానాన్ని తొలగించలేకపోయింది. ఆధికార పూర్వకమై న వారలు 
వెలువడకపోతే ఆంతరిక త్రువులతో వ్యవహరించేందుకు మనం చేపశ్తే 

భ(ద్రతాపథకాలు సమర్గమైనవేనా అని, ప్రజల్లో తీవ్రమైన సందేహాలు 

కలగటం సహజమే. అట్రిపరిస్తితివల్ల (ప్రభుత్వంపట్ల (వజల విశ్వాసం 
(J) చు 3) (op 

తీవంగా కదిలిపోతుంది. (ప్రనుత పరిస్తితుల్లో అటువంటి సితి తీవ్ర 
war. థి ౧౫ థి 

(ప్రమాదాలను కల్పిసుంది. దోషులను వెన్నాడి (ప్రభుత్వం బంధించిన కైతే, 

మన ఆంతరిక భ్యద్రతాప్రయత్నాలు సమర్ధమైనవేనని (ప్రజలు విశ్వసించే 

రీతిగా ఆ వార్తను (పభుత్వం (ప్రకటించాలి. అప్పుడు తాము (ప్రభుత్వంతో 

సహకరించాలనే కోరిక (ప్రజల్లో మరింతగట్టి వడుతుంది. 

జాతిముఖ్యం -- ధనం కాదు 

ప్రతివ్యక్తి తన కార్యకలాపాలన్నింటిలోనూ జాతీయ దృష్టినే 
(ప్రధానంగా ఉఊంచుకొనెట్టు ప్రజలందరూ తయారు కావాలి. ఈ (ప్రముఖ 
ఆలోచనే (ప్రభుత్వం ఏపని చేపట్టినా ఎల్లప్పుడూ మనసులో ఉంచుకోవాలి. 
పాకి సానీ గాలిగుమ్మటం సె నికులను (పారాట్రూపరు) పట్టుకుని అప్ప 

par. ర ae (a) 

గించినవారికి 500 రూపాయిల నగదు బహూకరిస్తామని [పభుత్వం [పకటన 

చేసింది. ఇట్టి క్లిషసమయాల్లో జాతులను ఉరూతలూగించివేయగల 
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భావోద్వేగాలను గురించి (ప్రభుత్వానికి అర్థంకాలేదు అన్నవిషయం దీన్ని 

బిట్టి నృష్టపడుతోంది. ధన|ప్రలోభంకన్న దేశభ క్కిభావనను ప్రభుక్వం 

అహాహనచేసీ ఉండవలసింది? దొంగచాటుగా లోపలదూరి దేశాన్ని ఎన్ను 

పోటు పొడిచే ఈ శత్రువులను వెదికిపట్టుకొమ్మని పిలుపు ఇచ్చిఊ౦ండ 

వలసింది. ధనమొక్క_ కే (ప్రజలను ఆకట్లుకోగలిగి తే తనతో సహకరించే 

వాళ్ళకు పాకి స్తాన్ వెయ్యిరూపాయిలు ఎరవే సే స్టే అది మన ప్రభుత్వం 

చూసే వలోభాన్ని వమ్ముచేసి దేశ ద్రోహులను సృష్టించ వచ్చును, నిజానికి 

అ గాలిగుమ్మటం శతు సె నికులు తమ విద్రోహచర ల్లో భాగస్వాములుగా 

మన (ప్రజలను కొనెయ్యాలనే ఊద్దేశ్యంతోనే పెద్ద పెద్ద మొ త్తాలు తమవెంట 

తెచ్చారు. కాబటి ధన|పధానమె న (పేరణవల (పజల్లో జాతీయభావానికి 
వి ర లు యం 

బదులు ధనాశ మేల్కొని, (ప్రభుత్వం తల పెట్రినదానికి పూర్తిగా విరుదమెన 
థం అలలో ధా 

పరిణామాలు సంభవించవచ్చును. 

విలీనానికి మార్గం 

దేశమంతా అల్లుకపోయిన పాకిస్తానీవర్షాన్ని అదుపులోకి తెచ్చి, కొంత 

మేరకు బలహీనపరిచినది జాతీయచై తన్య, వరాక్రమాల [ప్రబోధమే అని 

నేటిస్టితిబుజువుపర్చింది. గతంలో ఆ వర్గం దేశాన్ని ముప్పుతిప్పలు పెట్టి ంది. 

నేటివరకూ అప్పుడప్పుడు సంభవి స్తున్న కల్లోలాలు, వాటిలో చెలరేగే 

హింసాకాండ, (ప్రస్తుత క్లి పనమయంలోగూడ వారిలో కొందరి అనుమానా 

స్పదమైన (ప్రవర్తన-ఇవన్నీ చూచినమిదట, వారు జాతీయ జీవనగంగా 

ప్రవాహంలో విలీనంకావటానికి సంసిద్ధంగా లేరని చె్పవలసివ స్తోంది. 

టర్కీ, ఇరాన్ లవంటి దేశాల్లోని తోటి మతస్థులను ఈవిషయంలో 

అనుకరించటం ఇక్కడి ముస్ట్రీ ములకు (శేయస్కరం. అ రేబియానుంచి 

ఇరుగుపొరుగు దేశాలకు ఇస్తాం. వ్యాపించినప్పుడు స్థానికులు ఆ మతాన్ని 

స్వీకరించినప్పటికీ, తమ సంస్థ్రృతిని, భాషను, జీవనవిధానాన్ని యథాతథంగా 
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నిలబెట్టుకున్నారు, ముసి దేశమైన ఇండొనిషీయోలో బాలురు సీతారాముల 
కథలతో తమ చదువు ప్రారంభిస్తారు. ఈదేశంలోని ము సీములు మాత్రమే 
తమ జాతీయ వారసత్వాన్ని - పూర్వికులను, భాషను, ఆచారాలను 
మన్నీంచటంలేదు. తమ పరంపరను వారు విస్మరించడమే చదేశవిభజనక్క 
దారితీసీంది. 

భారత్ తన పరాక్రమాన్ని, స్రర్యొన్నీ (ప్రకటించి, కుటిలమళులను 

శ్రా నెంతగలబ్టి గా మట్టు పెట్టగలదో యావళ్చ్రపంచానికి వేల్లడీచేయటంవల్ల నే 

ఈనాడు వారీలో కనపడుకున్న మార్చు ఏర్పడిఉఊండవచ్చును. ఏది 
ఏమైనప్పటికీ, నేడు వారిలో వచ్చిన ఈ మార్చు నిజమై న హృదయపరివరన 
వల్లనే సంభవించింది అనీ, తొముకూడ ఒకప్పుడు హిందువులే, ఈ దేశాన్ని 
విశ్వాసపాతులుగా నీజాయితీతో సేవించటం, తోటివారితోపొటు క ష్పనుఖాల్లో 

పాలుపంచుకొనటం, ఈడేశ సం్య్రపదొయాలను గౌరవించటం తమ వీధి అనీ 

ఈ విధంగా వారు కొలక్రమంలో (గహీంచగలర్ నీ ఆశిద్దాం, మనకు 

సంబంధించినంతవరకు జాగరూకులమై , దృఢనంకల్పులమై ఉ౦పే, 
ఊగినలాడే ఇటువంటి వర్గాలన్నీ ప్రధాన జొతీయతో స్రవంతిలో విలీనం 
కావటం తమమంచికే అనీ గు ర్రించగలవు, 

చక్కబరచటానికి సాధనం 

జాతీయ చె వై తన్యాన్ని, మనోధె ధై ర్యాన్న జొజట జన ల్భమానంగా 

ఉందాలి, దొనికి ఎంత జాగరూకత అవసరమో అర్థమౌతోంది, నిన్నటి 

వఠకు స్వార్థం; పార్టీ కక్షలు, అధికొరంకోనం కీచులాట, అరతీఃకలపహోలు 
మనే జొతీయడీవనొన్నీ కలుషితంచేసి, సమైక్యతను ఛిన్నాభిన్నం 
చేస్తుండేవి. వేర్పాటుధోరజణీ శతానేకరూపొల్లో తలెత్తుతూ ఉండేది మన. 
వీఠజినానులు చేసిన అఆళ్మాహుతిలో ద్రజ్ఞ్వరిళే వవీశ్ర త చిళాజ్వాలల్లో ఈనా 
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డవన్నీ భస్మమై పోతున్నాయి. కేరళ, మరాసులనుండి బెంగాలు 

పంజాబులవరకు గల అన్ని ప్రొంతాలనుండీ ఏకత్రితులై న మన వీర 
జవానులు యుద్ధరంగంలో భుజంభుజం కలిపి, కష్టనుఖొలు కలిని వంచు 
కుంటూ, మాతృదేశ రక్షణకొరకు కలిసికట్టుగో పోరాడుతూ, మరణిస్తూ 

ఏకైక అఖండమాతృభూమియొక్క భారతమాత ౬ దివ్యమూరి ని 

ప్రతిష్టించారు. ఆంతరిక జాతీయ సమైక్య అమృత స్రోతస్సులు ఈనాడు 

మరొక్కసారి ఊద్భుద్దమయ్యాయి, మన జీవనంలోని విశిష్టమైన అల్లికను 
గ్రహించ లేనివాళ్ళకు దిగ్భ్రాంతిని గొల్చేటంతటి వై వీధ్యం ఉన్న ఈ దేళ 

మంకా సమైక్యమె, విరాట్ పురుషునివలె వెలుగొందింది. 

ఏకత, తొత్కొాలికం, శాశ్వతం 

ఇదంతా కలకోలం ఉంటుందనీ, రాష్ట్రాన్ని నరనరం నమిలివే స్తున్న 
వీఘటన ధోరణులు,  అవగుణాలు అన్నీ వెనుకటిమాటలనీ గట్టగా 

చెప్పగలమా ? 

1962 అక్టోబరులో చై నా దురొక్రమణతర్వాత జరీగినవీ మనకు 
కనువిప్పు కలిగించాలి. ఆ దురాక్రమణ సంభవించినంత నే మన [ప్రజలందరూ 
ఒక్క (తొటిమిద నిలబడ్డారు. కాని, వై నీయలు ఎక పక్ష యుద్ధ విర మణను 

ప్రకటించి ఉవసంహరించుకొన్న తర్వాత ఆ జాతీయభావం ఎంతకొలం 
నీలిచింది? అది ఎంతక్షణికమో చెప్పటానికి ఒక్క ఉదాహారణ చాలు. 
ఈమధ్యనే (1965 జనవరిలో) మనభాషల్లో ఒకమై న హిందీవట్ల ద్వేషం, 
విదేశీభాషయైన ఆరిగ్గ ంవట్ల వ్యామోహోలవల్ల (యేరితులై మ ద్రాను 

(పొంతంలో ఒక ఉద్యమంలేవదీశారు. కోట్ల విలువగల జాతీయ ఆ సి 
ధ్వంసం ఆయురది, ఊ తరొది ప్రజలు, దక్షిణాది ప్రజలు ఇక కలసీజీవించటళి 
అనంభవం అనీ, ఉత్తర దక్షిణాలుగా దేశాన్నీ చీల్చీపో రెయ్యటం ఒక్కటే 
శరణ్యం అనికూడా ఆంగ్ల భాషా ప్రీయేఆ (ప్రముఖ నాయకుడు ఓకడు 

{ 
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(ప్రకటించాడు. వై నాదురాక్రమణ సంభవించినపుడు - అంతే గటిగా రెండు 
వి 

సంవత్సరాలైనాకాలేదు _ జాతీయ ఏకత్వాన్ని గురించి |ప్రజలముందు చేసిన 

(పసంగాలు, చేయించిన (ప్రమాణాలు ఏమె నట్లు? 
m= 0 

ప్రస్తుత అత్యవసర పరిస్థితిలోగూడ, ప్రాత అలవాట్ల లోకి దిగజారిపోయే 
గొంతుకలు వినపడుతున్నాయి. నిరహారదీక్ష పూనుతానని, ఆత్మాహాతి 
చేసుకుంటాననీ సంత్ ఫతేసింగ్ చేసిన తుది హెచ్చరికతో త్మీవరూపందాల్చింది 
పంజాబీసుబా సమస్య, కాని పాకిస్తాను దురాక్రమణ ప్రారంభించినంతనే 
అకడు ఆ హెచ్చరికను ఉపసంహరించుకోవటంతో అది తాత్కాలికంగా 
చలారిపోయింది. కావి యుద్ధవిరమణ (పకటన జరిగిన మరుక్షణ మీ పూర్వపు 

తగాదా మళ్ళీరేగింది. మాతృభూమికొరకు బలియైన వీరుల నె తుటితడి 
ఇంకా ఆరిపోలేదు, పంజాబులో; అంతటోనే అంతఃకలహోలో "మునిగి 

ళా 

హోత్రోంది! ౯ 

విషాదానుభవం 

మన అధినేతలు గూడా గుణపాఠాలు నేర్చుకోరనీ, సరైన దృక్ప 

థాన్ని అలవరుచుకోరనీ అనిపిస్తోంది. నేటి సన్నివేశంలో కూడా నా కొక 

విషాదకరమై న అనుభవం కలిగింది. పాకిస్థాన్ మన మిద దండయాత్ర 

చేయగానే, వివిధ రాజకీయ వక్షాల నాయకుల్నీ, నన్నూ కూడ సంప్రదింపు 

లకు.మన [పధానమంత్రి ఆహ్వానించారు. ఆ సమావేశంలో ఒకనాయకుడు 

పదే పదే “మి సెన్యం, మో సైన్యం” అనసాగాడు. అతడు “మి 

సెన్యంి అన్నప్పుడల్లా నేను, “మనసె సైన్యం” అని సూచించేవాళ్డి. కానీ 

అతను ఆ మాటనే పట్టుకు వే్శాడుతుంటే, చివరకు నేనడ్డు తగిలి “మిరే 

మంటున్నారు. మో మాటలకు అర్థ మేమిటో తెలుసునా” “అన్నాను. ఈ 

గట్టి చురకతో, అతను జా(గత్త తపడి తన్ను తాను సరిదిద్దుకున్నాడు. 

నమావేశంలో పాల్గొన్న నభ్యుల మాటల తీరుతెన్నులకు నేనాశ్చర్యవడ్డాను. 



రణరంగంలో రాన్షుం-2 శీలం. 

శత్రవని పార దోలాలి" అని ఒక కోరిక, ఏదో లీలగా వారిలో వుంది 

తప్పి స్తే, కలిసికట్టుగా పని చేసే ఆలోచన వారికున్నట్టు లేదు. వారక్కడికి 

వచ్చి "ఏవో కొన్ని ముఠాలకు నాయకులుగానో లేక, పర స్పర విరోధివర్గాల 

నాయకులుగొనో క నబడ్డారు. 

నిజానికి పాతవగలను తిరుగతోడే ఇట్టి మనస్తత్వం మనచరి తలో 

కనిపించే దోషాల్లో ఒకటి. కాసేపు మేలని, ను సుష్టుగాభౌజనంచేసి మర్ల 

గొఢని[దలో మునిగిపోయే కుంభకర్లునివంటిది మన నమాజం, ఒక విజయం 

కలుగగానే భరోసాఏర్పడి, పట్టునడలిపోయి, |పాతపగలలోకి దిగజారి 

సోవటంవల్ల, శత్రువు తిరిగి దెబ్బకొట్ట టానికి అవకాశం ఏర్పడుతోంది. 
మన స్వాతం[త్యయోధులు సాధించిన తొలివిజయోలు వారిని అ శద్ధకు 

లోనయ్యేట్లు చెయ్యటం, 1857 స్వాతం త్యసం గామంళతో మన ఓటమికి గల 

ముఖ్యకారణాల్తో ఒకటి. నానాసాహెబ్, తాత్యాతో పేవంటి కొంతమంది 

అగ్రనాయకులుతప్ప తదితర స్థానికనాయకుల్లోను,  అనుయాయుల్లోను 
బీగువు తగ్గింది. కనుకనే అనుకూల పరిస్థితి ఏర్పడినా, నంపూర్ణవిజయం 

సాధించే నిమి _త్తమె, దాన్ని వినియోగించుకో లేకపోయారు వారు. “దానివల్ల 

విస్త వపు తొకీడినుండి తెప్పరిల్లి, స్వాతం|త్యయోధుల మై సె దావుదెబ్బ 

కొట్టటానికి వీలుగా శ క్రి నంతనూ కూడదీసుకోవటానికి ఆంగ్లో యులకు 

అవకాళ ౦ లభించింది. 

కాబట్టి జాతీయచై తన్య నమైక్యాలు శత్రుదురాక్రమణ జరిగిన 

సమయంతో తాత్కాలికంగా పెల్లుబికి వచ్చే భావాలుగాగాక, మరింత లోతు 

గాను, భావాత్మకంగాను నాటుకుని ఊండవలసిఊంది, ఐతే అట్టి ఢ్రద్ధా, 

ఏకాత్మల వేళ్ళు ఎక్కడ ఊన్నాయి ? 

అత్యుత్తమ వాదం 

నేటి క్రి షనమయంలో దురా|క్రమణదారుని తరిమికొ కేందుకు త్యాగ 

భావనను, కష్టసహిష్పతను, సమై క్యకృషిని ఆవాహనచేస్తూ మన నాయకులు 
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రకరకాల పిలుపులు ఇచ్చారు. (ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికరాజ్యం, సమాజ 

వాదాల పేరున ఇచ్చిన పిలుపులు అవి, మనోవాక్కాయకర్మలలో 

స్వాతంత్ర్యపు హక్కును [పసాదించే అత్యుత్తమ (ప్రజొన్వామ్యభావనకు 

హిందూపరంపరలోకన్నా మరెక్కడా సరియైన గుర్తింపులేదు; ఆచరణా 
లేదు. మతనిర పేక్షత అంకే, రాజ్యం ఏ ఒక్కమతసం[పదాయానికి ముడి 

వేసికొని ఉండరాదు ఆనీ, ఆన్నిమతాలనూ సమానంగా గౌరవించాలనీ 

అర్హంగనుక ఐతే, అది హైందవపరంపరకు మారుపేరు మాత్రమే, 
నిజానికి హైందవసంప్రదాయం కేవలం సహనమనే పొళ్చాత్యభావనకన్న 
ఎంతో ముందడుగువేసింది. అన్నిమకాలు పవిత్రతలో సమానమై నవే అని 
హిందూవిశ్వానం. సమాజవాదం ఆంటే ఆర్థిక అసమానతలను తొలగించటం 

అనే అర్థమేగనుక ఐతే, అందులోకూడ హిందూ ఆలోచన, ఆచరణలు, 

ఆర్థిక, సాంఘిక న్యాయాలకు నంపూర్తమై న హామి ఇసాయి, వ్యక్తికి 

ఆమోద హక్కు. ఆరోజు ఆహారరివరకు మాత్రమే పరిమితమై నదని 
మనువు ప్రకటించాడు. అంతకన్న ఎక్కువగా దాచుకోవటానికి 

(ప్రయత్నించినవాడు దొంగ, వాణ్ణి శిక్షించాలి, 

మరింత చక్కని పద్దతిలో తరతరాలుగా వారి ర కంలో ఇమిడి ఉన్న 

హిందూసం[పదాయం, హిందూరాష్ట్రీయతల సేరున ఈ భావనలన్నిటినీ మన 

ప్రజల్లో (ప్రబోధించవచ్చు, ఆత్మసమర్పణ, పరాక్రమాలు వారి పరం 

పరాగత గుణాలు. వాటిని ఉద్భుద్ధం చేయగల నిజమైన (సేరణ సోతస్సు 

హిందుత్వంలోనే ఊంది. నేటి జాతీయ పరీక్షాసమయంలో ఏది కోరితే దాన్ని 

న్వచృందంగా, సంతోషంగా నమర్చించేట్లు ప్రజలను అదే సంసిద్ధం 

చే స్తుంది. 

జాతీయజీవనంలోని ఈ మౌలికసత్యాన్ని ఎంతత్వరగా అర్ధం 

చేసుకుంటే అంతమంచిది. విశుద్దజాతీయభావనలో నే వా స్తవము, శాశ్వతము 

ఐన స్ఫూర్తి లభి స్తుంది. మనందర'కు తల్తి ఐన పవి త్రభారతమాతవట్ల 
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ఉజ్జ్వల [పేమభావన, ఒకే తల్లి కి సంతానంగా అనన్యము, అవిభాజ్యము 

బన (భాతృభావన, మన పాచీనవె. భవంపట్ల, మన విశిష్ట సాంస్కృతిక 

వారనత్వంపట గర్వం, భారతమాతను (వవంచజాతులమధ్య ఆమె పురాతన 

వై భవ ప్రతిష్టల శిఖరాగ్రాన మరల దర్శించాలి అనే ఆకాంక్ష-ఇవిమా[త్రమే 

శ కిమంతము, శాళ్వతమూ ఐన _పేరణ ఇసాయి. ఆ పొంగు దేశంలోని 
మహోన్నతులను, అతిసామాన్యులనుగూడ ముంచి లేవనె శ్రి, దేశంకొరకు 

వారిలోని అత్యుత్త తమ గుణనంపదను వెలువరి స్తుంది. ప్రస్తుతకి పనమయంలో 

ప్రదర్శితమై న (ప్రజల అ జేయ ఆంతరికళ కిని అదిమా[తమే పూర్తిగా 

వికసింపజే స్తుంది. ఆనాడే (బ్రహ్మ తేజ, క్షాత్ర తేజాలు మూ ర్రీభవించి 

అజేయము, అఖండము ఐన భారతమాత ఒక చేత కమలాన్ని, మరొక చేత 
వజ్రాన్ని ధరించి, వర [పదాయినిగాను, దుష్టసంహారిణిగానూకూడ 

(పత్యక్షమౌతుంది, 



| 

(బంగ్లాదేశ్ విమోచన యుద్ధారంభ సమయంతో చేసిన 

(ప్రసంగం నుండి) 

(పన్తత యుద్ధం మన దేశాన్ని ఒక మూసలోని లోహం లాగా 

కరిగించి, మన రాష్ట్రీయ భావనను ఊ త్తేజపరచి, సమై క్యతా, దేశభ క్యా 

వేశముల కొక రూపాన్ని కల్పించింది. "మన జాతి మౌలికంగా ఒక్క సే 

నని మరొకసారి బుజువై ౦ది. బూజు పట్టిన మన ఆలోచనలను, గందర 

గోళాన్నీ, (భమలనీ, మున్నెన్నడూ ఎరగనంతగా పరిశుభం చేసింది. 

ఆంగ్లేయలు మన దేశం విడిచి పోయింతర్వాత, (ప్రపంచంలోని 

అందరి శాంతి సౌమనస్యాలకూ, అంకితమై యున్న మనకు, సహృదయతా 

సమాదరణములే సర్య|తా లభ్యమవుతాయని సహజంగానే విశ్వసించాం. 

కానీ గత పాతిక సంవత్సరాలుగా, పదే పదే మన కెదురై న కలోరాను 

భవాలు, కనువిప్పు కలిగించాయి. (ప్రపంచపు కుటిల సీతులు మన కద్ధ 

మయాయి మనలాగానే ఊదా _త్తమైన ఆదర్శాలకు నిజాయితీతో అంకిత 

మైన మిత్రులు [ప్రపంచంలో మన చుట్టూ ఉన్నారనీ, మనపై దురాక్రమణ 

జరిగితే వారు మన నహాయోనికి తప్పక పరువెట్టి వస్తారనే వ మనంనమ్మాం; 

ఈనాడు మన కెదురై న ఈ ప్రమాదంతో మన నమ్మకం వమ్మయింది, 

ఆశలు అడియాశలని తేలింది. 
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తల బొప్పిక ట్రింది 

ఇంకొక భయంకరానుభవం కూడా మనకు ఎదురైంది. మనది 

ప్రజాస్వామిక దేశమే... అందునా [ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద (ప్రజాస్వామ్యమే 

అయినప్పటికీ, ఇంకే ఇతర (పజాస్వామ్యదేశం గూడా ముందుకొచ్చి బాహా 

టంగా మనల్ని సమర్థించలేదు, నిర్ష్వంద్వంగా పాకీస్థాన్ దేశపు ఆటవిక 

నియంతృత్వాన్ని గ చి ంచ'లేదు. 

అమెరికా ఉన్నత మానవతా ప్రమాణాలను (ప్రశంసించే దేశం. 

కనుక, మన ఆదర్శాలూ అవే గనుక, మన దేశానికి తప్పనిసరిగా అమె 

రికా నిజమై న మిత్రుడుగా ఎల్లప్పుడూ వ్యవహరించగలదనుకున్నాం. కానీ 

పాకీస్థాన్ కు బాహాటంగా ఆ దేశం చేసిన సహాయంతో మన వెట్టి (భమలు 

తొలగిపోయాయి. నేటి యుద్ధార ంభానికి ముందు మన [పధానమంతి 

శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ న్యాయమై న, మానవతాయు _క్రమైన, మన (ప్రయత్నా 

నికి సహాయాన్నర్థిస్తూ ప్రపంచమంతా చుట్టి వచ్చింది. అప్పుడే తల బొప్పి 

కట్టి జ్ఞానోదయమయింది. మరొకసారి పాకిస్థాన్ నుండి, చావుతప్పి కన్ను 

లొట్లపోయి వెలికివ సున్న లక్షలాది శరణారుల సమస్య గురించి [పపంచ 
అ ది ° (11 న్ 

రాజ్యాలవారు అసలు ఏ మాతం పట్టించుకోకుండా, వారి దుఃస్థితికి ఒట్టి 

సొనుభూతినే ఒలకబో స్తున్నారని ఆమె ఎంతో బాధతో ప్రకటించింది. 

బలవంతునిదే రాజ్యం 

ఐక్యరాజ్యసమితి న్యాయం సమకూర్చుగలదన్న మన విశ్వాసం 
౨పోహయేనని ప్రత్యక్షంగా నిరూపితమయింది. ఐక్యరాజ్యసమితి, పాకి 
స్థాన్కు అనుకూలమూ, _ భారత్కు వ్యతిరేకమూనై న ఎత్తుగడలతో, 
న్యాయం, సత్యం, మానవత్వపు విలువల వంటి నీతి నూతాలను గంగలో 
కలిపింది. ఐ. రా. స, అంపే_. తమ స్వార్ధపూ రికే పని చేసున్న పెద 

or) ది © 
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రాజ్యాల వేటకు భూమి అనే సంగతి వెల్లడయింది. ఒకసారి మనం కొళ్ళీరు 

విషయంలో చేతులు కాల్చుకున్నాం. మరింక ఐ.రా, సమితిద్వారా సమస్యా 

పరిష్కారాన్ని ఆశించి చిక్కులలో మరోసారి పడలేమని మన (ప్రధాన 
మంతి [వపకటించింది నత్యమే. 

“కచ్ [టిబ్యునల్ అన్న సురున ఏర ఎడిన న్యాయవిచారణ సంఘం 

ఎదుట, మన పక్షాన వాదించే మన దేశీయ, (పథమ శ్రేణి న్యాయకశా స్ర్రవే త్త 

నొకరిని, = అంతర్జాతీయ న్యాయసంఘాల మై మాట్లాడవలసిందిగా ఒకసారి 

ఒక న్యాయవాది “మిత్రుడు కోరాడు. ఆయన ఆ విషయంపై సుదీర్గ 

ప్రసంగం చేసేందుకు తనకు సమయం లేదనీ, కానై తే, ఆ విషయ సారొం 

శాన్ని రెండు ముక్కలలో వివరిస్తానంటూ “దుడ్డు ) ఎవరిదో గొడ్డు వాడిదే' 

అనేదే మొదటి అంతర్జాతీయ న్యాయసూతమనీ, ఒక అసత్యాన్ని వందసార్లు 

పదేపదే చెపితే అదే నిజమై కూర్చుంటుందనేదే రెండవ సూత్రం (డాక్టర్ 

గోబెల్సు యొక్క తప్పుడు సిద్ధాంతం ఇది) అని అన్నాడు. 

నేటి ప్రపంచంలో ఇదే వా స్తవం కాబట్టి మనం ఊదా తమైన జాతీయ 
[ప్రయోజనాల న నుగుణంగా మాత్రమే మన విధానాలను రూపొందించుకోవాలి. 

అనవసరంగా ఆరాటపడి, (ప్రవంచాభిప్రాయమనే _ దానిలోబడి కొట్టుకు 
పోరాదు. [ప్రపంచం జోక్యం చేసుకుంటుందేమోనని మనం బెదిరినంతకాలం 

మనంతట మనంగా కార్యాచరణకు భయపడినంతకాలం, [ప్రపంచం జోక్యం 

చేసుకుంటూనే ఉంటుంది. మనం నిర్భయంగా పని చేసినప్పుడే, [పపంచం 
మన జోలికి రాదు. ఇది మనకు కలిగిన సరికొత్త అనుభవం. ఇది చాలా 

విలువై నది. 

దుష్టత్వాన్ని చీల్చి చెండాడాలి 

ఏ రకంగా చూచినా, పాకిస్థాన్ యొక్క పోళవికమై న దొంగల 

దోపిడీ స్వభావం ఇప్పుడు పూ శ్రిగా వెల్లడయింది, పాకిస్తాన్ మనపై పె చేసిన 
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నాలుగవ దురాక్రమణ ఇది. మన దేశం పట్ల విద్వేషం దాని ర క్తంలోనే 

డింది. నిజానికీ విద్వేషం, ర్ కృపాతాల నుంచే అది జన్మించింది. అటి 

నెత్తుటీ కూడు కుడవనిదే అది "బతుకలేదు. పుడుతూనే 1947లో మన 

మిద దండయాత్ర జరిపి కాశ్మీరులో ఐదింట రెండు వంతుల భూభాగాన్ని 

కబళించింది, మళ్ళీ 1965 కచ్ (పాంతంలో మన మోద దాడి జరిపి, 

కొంత భాగం ఆక్రమించింది. అటుపై న కాళ్ళీరులో మిగిలిన భూభాగం 

హస్తగతం చేనుకునేందుకై చాంబ్ రంగంలో దాడి జరిపింది. తదనంతరం, 

మన స్ చేశం యెడ పాపిష్టి వ్యూహం వన్నే చై చెనాతో చేతులు కలిపింది. 

పాకిస్థాన్ కేవలం పదే పదే మన మిద దాడి జరపటమే గాదు. 

అది పుట్టిన దగ్గర నుంచీ, ఆ దేశంలో ఉండిపోయిన దురోదృష్టవంతులై న 

అల్బసంఖథ్యాక ప్రజానీకం పె రొక్షసమై న దుర్మార్గాలు చేస్తోంది. నీచాతి 

నీచమై న అధికారాన్ని చలాయిస్తూ, అణచివేత విధానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. 

వారిని జీవచ్చవాలుగా చేసి లక్షల సంఖ్యలో మన దేశం లోనికి పార్మదోలు 

తోంది, తూర్పు బెంగాలులో మున్నెన్నడూ జరుగనిరీతిగా దారుణ హత్యా 

కాండ జరిపింది. కోటి మంది (పజలను నిలువనీడ లేకుండా తరిమివేసింది. 

మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన నీచాతినీచమై న కిరాతక కృత్యమిది 

యని యావత్ప్రపంచం అందుకై దానిని గర్లించింది గూడా. 

పెద్దలుచేసిన సముచితమైన హెచ్చరిక 

పాకిస్థాన్ మన మిద పదేపదే జరుపుతున్న దురాక్రమణలూ, మన 

జాతికి వ్యతిరేకంగా అది కొనసాగి స్తున్న కిరాతక నేరాలూ, అందుకుమనం 

చేసిన (ప్రతిచర్యల తీరూ, మనకు గట్టి బుద్ధి చెప్పాయి. 
మనం కేవలం ఆత్మరక్షణనే తలచి, ఏదో విధంగా మనల్నికాపాడు 

కోవాలని మాత్రమే యత్నించటం నిషుయోజనం. అలా చేస్తే మరింత 
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పెద్ద ప్రమాదాలను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆహ్వానించటం మాత్రమే కాగలదు. అలా. 
కాక, అట్టి దుర్మార్గపు శత్రువును పూర్తిగా ఓడించాలి. అలా ఓడించటం 

మనకేదో భూభాగాన్ని గెలుచుకోవాలనే కోర్కె వలన కాదు. మాన 

వత్వాన్ని మట్టుబె ఫ్రే [కూరకృత్యాలకు ఒడిగ స్త దాన్ని శాశ్వేతంగా నాశనం 

చేసేందుకే. అలా చేస్తే భవిష్యత్తులో మన భద్రతకు ఎట్టి (ప్రమాదం 
ఉండదు. అట్టి వరిపూర్ణ విజయమే మన లక్ష్యం కావాలి. విజ్ఞానవంతులై న 

మన పూర్వజులు, కణ శేషం, (వణ శేషం, బుణ శేషం, రణ 

శేషం మిగులనీయరాదని (ప్రకటించారు. ఛాయామాత్రంగానై నా మిగుల 
నీయకుండా వానిని నిర్మూలించాలి. లేకుంటే శేషంగామిగిలిన అగ్నికణమే 
కాల[కమంలో సమసాన్నీ కాల్చి వేసే జ్వొలగా పెంపొందుతుంది. పూర్వ 

కాలంలో న్వతంత్రం కోసం పోరాడిన వీరులై న మన సేనానాయకులెందరో 
విజ్ఞాన ప్రదమైన ఈ హెచ్చరికను పాటించక, క్షాత్రధర్మమనే భ్రమకు 
లోనై, తమకు బందీలై న శ|త్రురాజులనూ, సేనాధిపతులనూ విడిచిన పెట్టారు, 
ఆశ శత్రువులే మళ్ళీ తమ బలం పుంజుకొని మనవారిపె మరొకసారి దౌడీ 

చేసి మన వారిని నాశనం చేసిన సంగతి చరిత మనకు చెపుతోంది. 

యుద్దంవట్ల సరియైన దృక్పథం 

విదేశీ పరిపాలకులు మనపై న రుద్దిన రాజకీయ కుతం[తమే పొకి 

స్టాన్, పాకిస్థాన్ ఒక అతుకుల బొంత. “ఈనాడది చీలిపోతోంది. అందు 
లోని వివిధ "భాగాలనూ కలిపి కట్టి ఉంచగల పరస్పరానుబంధ సూతం 

ఏమి లేదని చెప్పటానికది నిదర్శనం. పళ్ళిమ పాకిస్థాన్ కూడా తీవ్రంగా 
బీటలువారుతోంది. అది మరల మరో నాలుగురాజ్యాలుగా విడివడబోతోంది. 

ఈ మాటంపే చాలు అదంతా యుద్ధోన్మాదం అంటుంటారు. దుష్ట 
శ కులకు వ్యతిరేకంగానూ, న్యాయం, మానవత్వపు విలువల సంరక్షణకు 

గొనూ, పోరాటం జరపాలనటం యుద్గోన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్లటమని [భమించ 
© టబ 
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రాదు. యుద్దోన్మాదం ఎన్నడూ మన ర కృంలోనే లేనే లేదు. మన 

తత్వశాస్త్రం భ్ “క నంతనూ వెచ్చించి సోరాడమని బోధి స్తుందిగానీ యుద్! 

న్మాగ్గాన్ని మా|తం అది తిరస్కరి స్తుంది. యుద్ధజ్వరాన్ని విడిచి యద్దం 

చేయమని శీ కృష్ణుడు అర్హునుని ఆజ్ఞాపించాడు (యుద్ధస్య విగత జ్వర). 

స్వీయకర్మ నాచరించుట పట్ల అచంచల నిష్టతో యుద్ధం చేయమని గూడా 

చెప్పాడు (స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య న వికంపితు మర్హ సి). 

ప్రజానమర్థనే వెన్నెముక 

యుద్ధకాలంలో, సామాన్య వ్రజానీకమై న మనవంటి వారిబాధ్యతలను 

గురించి ఇంకో పరిశీలిద్దాం, ప్రభుత్వానికి సహాయం చేయటంలోనూ, మన 

సె నికుల్లో సమరోత్సాహం నింపటంలోనూ, మన శకి యు కులన్నిటినీ 
లు యి అణి అలాటి 

ఎంతో చక్కగా సమికరించాలి. క్రియా రూపంలో వాటినన్నిటిని వలా 

వినియోగించాలి? అనే విషయంపై మన దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. ఈ 

రోజుల్లో యుద్ధాలు కేవలం సైనికులకు మాత్రమే పరిమితం కావనిఅందరికీ 
తెలిసిన సంగతే. అవి ఏదో ఒక విధంగా (ప్రజలందరినీ లుంగచు ఫ్రేస్తాయి. 

కాబట్టి ఇట్టి సంపూర్ణ యుద్ధాల్లో (ప్రజల యొక్క వై ర్యస్థయిర్యాలనుఊన్న 

తంగా నిలబెట్టాలి. కొందరు విదేశీతొత్తులు మన దేశంలోపలనుంచే, మనకు 

వెన్నుపోటు పొడిచే ప్రమాదం ఎంతై నా రూఢిగా ఊంది. దానిని జాగరూక 

మైన (ప్రజానీకం మ్మాతమే వమ్ము చేయగలదు. కేవలం రక్షక భటులకది 
సాధ్యం కాదు. పొరభ|దతా చర్యలు, ర కృదానాలు, క్షతగాత్రులై సెనిక 

సిబ్బందికి సేవలూ చికిత్సల వంటివి సామాన్య [ప్రజలమైన మనం వెను 
వెంటనే నిర్వహించవలసిన అత్యవసర సేవా కార్యక్రమాలు, 

సై నికునకు ఉ తేజం కలిగించే దెట్లా fa 

అన్నిటికన్న ముఖ్యంగా (పజానీకమంతా, తప్పనిసరిగా, నిరా 

డంబరంగా, స్వాత్మార్పణ చేయాలనే ఉత్సాహాన్ని నిత్య జీవితంలో (పద 
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ర్భించాలి. పటాటోపాన్నీ, విలాసమయ జీవితాన్నీ (ప్రజలు విడిచిపెట్టాలి, 
మరో ముఖ్యవిషయమున్న ది. (పమాదకరమై న ఇట్టి విషమ ఘడియల్లో 

కూడా, మన దేశపు యవత, క్షణీకములై న మోజులు, “శారీరిక సుఖాలవెంలి 

పడుతుంకే, మన (వజానీకం చిలిపి “కగాదాలలో, రాజకీయ స్పర్ధలలో 

మునిగితేలుతూ ఉండిపోతే, ఇట్టి జొతికోసం తన ప్రాణాలను అర్పించాలనే 
స్ఫూర్తిని మన సైనికుడు పొందగలడా? అలాకాక, దేశ|ప్రజలంతా, తన 

కష్టనష్టాలన్నిటిలోనూ, తనతోపాపే నిలు స్తారనే నమ్మకం అతనికి కలి 
గించనక్కరలేదా? ఒకవేళ యుద్ధరంగంలో అకస్మా త్తుగా చనిపోతే, 

అతని కుటుంబాన్ని సమాజం ఆదుకొంటుందోనీ వారి భౌతిక కష్టనష్టాలు 

గమ్రైక్కి స్తుందనీ నమ్మకం అతనికి కలిగించనక్క_ ర్రైదా? వీరోచితమైన 

తన బాధ్యతానిర్వహణను, (ప్రజలు ప్రశంసి స్తారనే విశ్వాసం కల్లి స్తే, 

అతడు యుద్ధరంగంలో, పరా[కమాన్నీ, స్వాత్మార్పణాభావాన్నీ, వంద 

రెట్లుగా (వదర్శించేందుకు అది దోహదం చే స్తుంది. 

గుణపాఠాలను మరచిపోరాదు 
చివరి మాటగా చెప్పుకోవాలంపే, నేటి ఈ విషమపరీక్షలో, ఎంతో 

నష్టపోయి నేర్చుకున్న గుణపాఠాలను మరువరాదు. జాతీయ వై తన్యంగల 
సమైక్య ప్రజానీకం మాత్రమే క్రమంగా, శ క్రిమంతమూ, సంవన్నమూ 
కాగలదు. కాబట్టి, ఈనాడు (వకటితమై న ఈ జాతీయ సమైక్యతా, ఊత్సా 

హాలను, చిన్నచిన్న రాజకీయ తగాదాలు కారణంగా నీరుకారిపోనీయ 
రాదు. ఇది ఈనాటి ప్రథమ కర్తవ్యం. కష్టించి పనిచేయాలనే మనస్త 
త్వాన్ని నిల బెట్టుకోవటం రెండవ క _ర్తవ్యం. మన దేశం స్వయం పోషక 

మయేట్లుగా ప్రతిరంగంలోనూ ఉత్పత్తి అధికం కావాలి. కాబట్టి అటు 
వంటి స్వాత్మార్నణం చేయగల, క్రమశిక్షణ గల, పొరుషయ' క్రమైన 

జాతీయ వ్య క్రిత్వాన్ని రూపొందించుకోవటమే ఇప్పుడు మన ముందున్న 
ముఖ్య క _రవ్యం- ఈ ఏకె క కార్యం కొటకే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక 
సంఘం పూ ర్తి ఏకా[గతతో అంకితమై కృషి చే స్తున్నది. 
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తి శ ఆటీ అద (విదేశాలలోని బాందువుల నుద్దైశించిన (ప్రసంగం) 

రంజేశాల్లో నివసి స్తున్న మన సోదర సోదరీమణులు, తమ నిత్య 

జీవన వ్యవహారంలో, [పగాఢమై న జాతీయ స్వాభిమానాన్ని ఉజ్వలంగా 

నిలుపుకోగల్లుటయే వారి [ప్రథమ క ర్షవ్యం. అందుక మన పూర్వులు మన 

కొక మారం చూపారు. అటి ఉజ్జ్యల వారసత్వాన్ని సరిగా మనం అవ 
౧ ల్ జ 

గాహన చేసుకొని సదా మనస్సులలో నింపుకోవాలి. 

ప్రాచీన కాలంలో భారతదేశం అనుభవించిన ఉజ్జ్వల వై భవానికి 
సజీవమై న సాక్ష్యాలు ఈనాటికీ ఎన్నో లభి స్తున్నాయి. 

(ప్రపంచం మననుండి ఆశించేదేమిటి ? 

అమెరికాలోని మెక్సికో మొదలుకొని, దూర ప్రాచ్యంలో ఉన్న పసి 

ఫిక్ తీరాల్లోని చీన్న చిన్న ద్వీపాల వరకూ, మన హిందూ జీవన ప్రతులు, 
సుదూర పయాణాలు చేసి, మన (పాచీన విజా క నపు సౌరభాన్ని వెదజల్లారు. 

వె ద్యవిద్య, గణితం, విజ్ఞానశాస్త్రాలు, కళా సంన్క్టతీ రంగాలలో తాము 

సాధించిన ఫలితాలను కానుకలుగా తాము వెళ్ళినచోటనల్లా పంచిపెట్టారు. 

అయితే అన్నిటికన్న మిన్నగా సర్వదా మానవుని మనస్సుపైన శొశ్వత 
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మైన ముదవేసే సుస్థిరములై న ఆధ్యాత్మిక విలువల గురించే వారు 
(ప్రబోధించారు. వాటిని ఆచరించి చూపారు. 

సయాం దేశం స్వాతంత్యం ఫొంది, మొదటి లోకసభ సమావేశ 

మవుతున్నహప్పుడు ముందుగా సభాధిష్టాన దేవతగా మనువు యొక్క 

వి|గహం ఉంచాలని వారంతా ఏకగ్రీవంగా నిశ్చయించారు, సయమిభాషతో 

(వాయబడిన శిలాక్షరాలలో “మనవు మానవజాతికి పప్రథముడై న న్యాయ 
శాస్త్ర (పదాత' అని చెక్కించుకున్నారు. మరొకదేశమైన ఇ౦డొ నేషియాలో 

స్థానికులై న ముస్తిములు, హిందూ సంప్రదాయాలతో తొణికిసలాడుతూ 
ఉంటారు. వారి పేద్దూ, పాటలూ, నాటకాలూ, జాతీయ (ప్రతీకలు అన్నీ 

కూడా రామాయణం వంటి మన ఇతిహాసాల ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. 

నిజమైన రాయబారులు 

ఎప్పుడెవరు విదేశాలకు వెళ్ళినా తాను జన్మించిన దేశానికీ, 
సంస్కృతికీ, జీవనమూల్యాలకూ (ప్రతినిధిగా వెడుతున్నాడని మనం గుర్తుంచు 

కోవాలి. [ప్రపంచం అతని దేశాన్నీ, అచటి |పజలనూ, వారి విలువలనూ, 

బాన్నత్యాన్నీ అతని నడవడికయే గీటురాయిగా అంచనా వే స్తుంది. మన 
వంటి మహోన్నతమూ, |ప్రాచీనమూనై న జాతి విషయంలో ఇది మరింత 
వాస్తవం. మన (ప్రవర్తన, మన ఊన్నత సాంస్కృతిక [పమాణాలకు 

తగిందిగా ఉండకపోతే, ఆయా దేశాలను చౌకబారుగా అనుకరించేదిగా 

ఉంతే, వారి దృష్టిలో మన దేశం యొక్క రూపం, ప్రతిష్ట కూడ దిగ 
జారిపోతాయి. అందువలన, అచట నివసించే మన దేశస్థులకూ, అలాగే 

మన దేశానికీ గూడ చెప్పనలవికానంతటి హోని కలుగుతుంది. వారిప్రవర్తన 

మన ధర్మ సంస్కృతుల యొక్క సదవగాహనతో కూడియన్నపుడు 

మాతమే వారు ఆదర్శ హిందువులుగా నిలువగలుగుతారు. మన జాతి 

యొక్క ఉఊ త్రేజప్రదమైన (ప్రతిబింబాలు కాగలుగుతారు. అప్పుడే, అచటి 

(ప్రజల నుండి సముచితమైన గౌరవ మర్యాదలను పొందగలుగుతారు, 

న్న 
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అయ్యో ! పాపం J 

ఈ విషయంలో మనం వినేవార్తలన్నీ చాలా బాధకలిగిస్తున్నాయి. 

విదేశాలకు వెళ్ళేవారు తమ వ్యక్తిత్వాలను పూర్తిగా కోల్పోతున్నట్రని 

పిస్తుంది. వారి భోజనపుటలవాట్లు, నిత్యజీవన ఆచారాలూ,సం[వదాయాలూ 

అన్నీ మారిపోతున్నాయి; మన ధర్మం, మన సాంస్కృతికవరంపర, మన 

చరిత్రల పట వారిలో కొండంత అజ్ఞానం "పేరుకు పోయింది. తతృలితంగా 

మన జీవితం గురించి బుద్ధిపూర్వకంగా, వక్రభాష్యాలూ, వ్యాఖ్యానాలుచే సేటు 

వంటి ఆయా దేశాల పండితమ్మన్యుల మాటలు నమ్మి ెడ|త్రోవనుబడు 

తున్నారు. ఆ విధంగా వారు మన యొక్క వతి విషయం పట్టా ఒక 

విధమై న అసహ్యతను పెంపొందించుకొని, విదేశీవద్ధతులే ఎంతోగొప్పవనీ, 

అలవాటు చేసుకోదగినవనీ భావి స్తున్నారు. వారు తరచు అచటిసిరినంపదలకీ, 
స్వెరవిహారానికీ నీచమై న వ్యామోహాలకీ లోబడి, మనదేశం మన సంస్కృ 
తుల గురించి పూర్తిగా మరచిపోతున్నారు. వారిలో చాలామంది అక్కడే 
శాశ్వతంగా స్థిర పడిపోవాలని నిశ్చయించుకుంటున్నారు. 

నంస్కారాలు అంద చేయాలి 

కాబట్టి సరియైన సంస్కారాలను ఇక్కడనే పొంది అచటకుపోయిన 
హిందూ సోదరులు జాతీయ స్వాభిమానాన్నీ, గతంలో మనం సాధించిన 
సర్వతోముఖ విజయాలనూ, దేశాంతరాల్లో ఉండగా మనం చేయవలసిన 
పనులను గురించిన భావనలనూ, ఆయా దేశాలలో ఊన్న వారందరిలో 
(పజ్వలింపచేయాలి. ఆ దృష్టితోనే క్రమం తప్పకుండా అచట సమావేశ 
మవుతూ వుండాలి. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలోనూ, కొన్ని (పత్యేక 
కార్యకమాల నిమిత్తమై మాతమే, మనం సమావేశమై తే చాలదు. మన 

శాస్త్రాల్లో కూడా నృత్యం, గీతం, వాద్యాల గురించి చాలా చెప్పారు. 
wr 
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అయితే (ప్రత్యేకంగా సంస్కారాలు కలిగించే నిమిత్తమై వినియోగించి 

నప్పుడు మాత్రమే అవిపయోజనకరాలవుకాయి. కేవలం సంగీతనాట్యాలు, 
వాటంతటవిగా సంస్కృతిగా దూపొందజాలవు. వానిలోని వినోదాంశం 

మాత్రమే తీసికొని సాంస్కృతిక విలువలను విస్మరిస్తే అది తప్పక 
సాంఘిక పతనానికే |త్రోవదీ స్తుంది. మన నిత్యజీవన వ్యవహారంలో 
హిందుత్వపువిలువలను పునకుక్తీవింపచేసుకోవాలనే గుంపు ముమ్మరంగా 

మనలో నిరంతరం జీవించి ఊండాలనుకుంపే, సముచితమై న సంస్కారాల 
నలవరచేవిధంగా, ఒక నియమం (ప్రకారం అచట కలుసుకుంటూ ఊండటం 

అవసరం. విధిగా, నియమంగా జరిగే సమ్మేళనాలతోబాటు, ప్రతి నిత్యం 
వారి ఇండ్లలో భజనలు, శ్లోకపఠనాలు జరగాలి. ముఖ్యంగా ఆ శ్లోకాలను, 

భజనలనూ, తగిన భ క్రితోనూ, గ్రోద్ధతోనూ వల్లించటం పిల్లలకు నేర్పాలి. 

ఎక్కడెక్కడ మన శేవాలయాలుంపే అక్కడనల్లాకూ డాహిందువులందరూ 

కొన్ని పర్వదినాల్లో, (పత్యేక సందర్భాల్లో నమావేశమయే అలవాటు తప్ప 

కుండా చేసుకోవాలి. అప్పుడు సత్సంగాలు, హవనాల వంటి కార్య కమా 

లను నిర్వహించాలి. 

ఆయా దేశాలను, అప్పుడప్పుడు సందర్శించే ఆధ్యాత్మిక గురువుల 

తోనూ, విద్వాంసులతోనూ, సన్నిహిత సంబంధాలు నిలుపుకోవటం, వారు 

పాల్గొనే విధంగా, తగిన, మంచి కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసుకోవటం- 

పైన మనం చెప్పుకున్న లక్ష్యసాధనకు ఎంతో సహాయకార్థు కాగలవు. 

మంచిని జీర్ణించుకోవాలి 

విదేశాలకు వెళ్ళిన మనవారు అచటనున్న పై పై ఆకర్షణలకు 

లోనె నై పోతున్నారు. ఆ దేశపు (పజల జీవితంలో అసలై. నమంచివిషయాలు 

తెలునుకునేందుకై. (ప్రయత్నించటం లేదు. ఇది చాలా విచారకరమైన 

విషయం. బొత్తిగా సద్గుణమే లేనివాడుగానీ, అన్ని సద్దుణాలూ ఉన్నవాడు 
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గానీ లోకంలో ఊండడు, వివేచనాళ క్తితో, మనిషియొక్క మంచిచెడులను, 
నిష్పక్షపాతంగా అంచనా వేసుకోగలగాలి. అట్లాగే మన యొక్క సద్దుణా 
లనూ, బలహినతలనూ గూడ గుర్తించగలగాలి. అవ్పుడే మనం ఈ 

రెండు విధానాలలోని ఊ త్తమ విషయాలనూ సమన్వయం చేనుకొనగలుగు 
శాం, విదేశాలలో ఉంటున్న విజ్ఞానవంతులై న మన యువకులు, ఆ విధ 
మైన తులనాత్మక అధ్యయనం చేసి, తాము కనుగొన్న ఫలితాలను (పక 

టించి, అచటనున్న మన ఇతర సోదరులను విజ్ఞానవంతులను చేయాలి. 

వాస్తవానికి మనం అనుకరించదగిన సజ్జనులు అన్ని దేశాల్లోనూ 
ఊంటూనే గంటారు. అట్టివారిని మనం అనుకరించటం మంచిది. పూర్తి “రగా 

దివ్యమై న జీవనం గడుపుతూ, (ప్రాణికోటి అంతటిపట్లా పీమాలిమానాలు 
గల ఒక మహోన్నతడూ, అమెరికాదేశంలోని ఒక ఆధునికసాధుమూ రిని 
ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. ఆయన చెలువులోని నీటితో చేతులు ముంచి 

కూర్చుంటే, చేపలు ఈదుకుంటూ వచ్చి, చుట్టూరా చేరివిభయం సంకోచం 

గానీ లేకుండా ఆడుకుంటుంటాయి. నృష్టిలోని ప్రాణికోటి అంతటి పట్ట 
ఆతని తాదాత్మక భావన అట్టిది, ' 

అటువంటి రత్నాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి 

మనం ఎంపిక చేసి, స్వీకరించి, మనవిగా చేనుకోదగిన, స్ఫూ ర్తి 

(ప్రదమైన అంశొలు వారి సాహిత్యంలో కొల్లలుగా ఉన్నాయి. ఊదా త్ర 

మైన మన భావనలెన్నో వారి కవిత్వంలోన్యూ తత్వశాస్త్ర (గంధాల్లోనూ 
ప్రతిధ్వని స్తుంటాయి. లై హంట్ అనే కవి (వాసిన “అబూ బెన్ ఆడమ్” 

అను పేరున గల ఎంతో మనోహరమైన కవిత నాకుగు రుంది. 
“ఆబు బెన్నాదము. అనువాడు కలడు 

(అట్టి వారెందరో పుట్టవలె భువిని) 

అతడొక్క రాతిరి. అతి [ప్రశాంతముగా 
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కలగాంచి, చూచె, తన గది నిండియున్న 

వెలుగు వెన్నెల్లోన కలువపూవళలే 
se) se) 

దివ్యకాంతుల నింపు దేవదూతికను, 

బంగారు పుటలతో భాసించుచున్న 

పు సకమ్ముననేదో [వానుకొనుచున్న 
అటే 

ఆమె నడిగెను “వాయునది ఏమి” యనుచు 

అది విని తల యెత్తి ఆ దేవకాంత, 

తీయని వలుకుల తేనె లొలుకంగ 

“దై వభ కుల యొక్క. దివ్యనామములు 
[(వాయుచూ నుంటి"నని పలుకగా, అతడు 

“అందులో నా నామముందాొ యనంగా 

“లేద”నె_. నది విని ఖేదమ్ము వడక 
మెల్లగా రైర కమ్ము, ఉల్లమున నిండ. 

“అట్లయిన ఓ దేవి! అనుగ్రహమ్ముంచి, - 

తోటి మనుజుల |పీతితో జూచునట్టి 

వాడుగా నా పేరు [వాయమంచొడిగె. 

అది |వాసికొని యామె అద్భళ మయ్య 

మరురాతి కలలోన మరల కనిపించి 

దైవ|పేమకు పాత్రులై నట్టి వారి 
పేర్లను చూపించె, ప్రీతిమోరగనూ, 

అందులో ముందుండె “అబు నామమ్మే! 

స్థానికాకాంక్షలకు సంస్పందించాలి 

ఆపైన- స్థానికులై న [ప్రజల పట్ల సరియైన దృష్టినీ, వ్యవహార 

సరళినీ అలవరుచుకోవటం ఒక ముఖ్యాంశ' 0. విదేశాలలోని మన సోదరులు 
మననులో ఉంచుకోవలసిన, మొదటి విషయమేమం"కే, అచట ఒకవృతి నో, 

అలో 
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ఉద్యోగాన్నో కొనసాగి నున్నప్పుడు, ధ నాన్నీసంపాదించటం, కూడబెట్టడమే 
వారి యొక్క (ప్రధాన లక్ష్యం కారాదు. వారు స్థానిక (ప్రజల మొక గ్రా 
సమస్యలను సరిగా అవగాహన చేసుకొని, వారి" ఆకొంక్షలవట్ల సహాను 
భూతిని చూపగలగాలి. తమ ఆదాయంలోని కొంతభాగం కేటాయించి , అచటి 
(పజల సంక్షేమానిక్రై హిందుత్వంలోని, మహోన్నతసిద్ధాంతాలూ, మూల్యా 
లనూ వారికి [ప్రబోధించేందుకు వెచ్చించాలి. అలా చేస్తూనే వారు తమ 
వ్యక్తిగతమైన ఉదాహరణగా చూపి, తాము మహోన్నతమగు సంస్కృతి 
గల దేశాన్నుండి వచ్చామనే విషయాన్ని [పదర్శించాలి. తనను చూచి 
ఇతరులు గూడా అలాగే నడుచుకునేలా తాను వ్రవర్శించాలి, 

కనువిపవు ఏ 

ముఖ్యమై న ఈ అంశాలను వారు తమ (ప్రవర్తనలో విన్మరి సే 
వారికి అగౌరవం, కష్టనప్టాలూ తరుచూ కలుగుతాయి. బహుశః తూర్పు 
ఆఫికొ దేశాల్లోని “హిందువులు ఈ రోజుల్లో ఇబ్బందుల పాలవటానికి 

ఇదొక ముఖ్యకారణం. గతంలో, వలనలేర్చరుచుకొని = పెత్తందారులై న 

తెల్లవారికి వ్యతిరేకంగా, న్థానికులై న ఆఫ్రికా వ్రజలు పోరాడుతుంచే, మన 
వారు దాదాపుగా అ (పజల కోరికల యెడ సానుభూతి చూపలేదు. సహక 

రించలేదు. వారు తమ సంపాదనలో నుంచి, స్థానిక ప్రజల యొక్క 
సంక్షేమానికీ, వారిలో విద్యాభివృద్ధికీ, అలాగే హిరదుతష వనే సిద్ధాంతాలను 

వారికి (పబోధించటానికీ వెచ్చించలేదు. 

అక్కడ అంతటా ధార్మిక భావళూన్యత వ్యాపించి ఉంది, దానిని 
జై_స్లవ, ముస్తిం (ప్రచారకులు కమ్మే సారు. ఇట్టి లోపాలన్నిటివలన పెద్ద 
.వమాదమే జరిగింది. ఆ ఫికా దేశీయులు న్వతం తులు కాగానే, వారిపై 
ఇస్తాం, ట్రై స్తవ (ప్రచారమే ఎక్కువ [పభావం చూపింది. తత్ఫలితంగా 
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అతిత్వరలోనే, వారు మన హిందుత్వం పట్లా, సామాన్య హిందూ (పేజా 

నీకం పట్ల సానుభూతిని కోల్పోయారు. అందుచేతనే వారు ఈనాడు 
హిందువులను అధికారపు హోదాల నుండి తొలగి స్తున్నారు. హిందువులు 

తమ వనరులను కోల్పోతున్నారు. హిందువులు అధిక సంఖ్యలో ఆయా 

దేశాలను విడచిరావలసివస్తోంది. ఆ విధంగా వారచట తమ |బతుకంతా 

కష్టించి సంపాదించుకొన్న ధనాన్ని, ఆస్తులను గూడ పోగొట్టుకొనవలసి 

వసోంది. ఈ అనుభవం విదేశాల్లో నివసించే పొందువులందరకూ ఒక కను 

విప్పు గావాలి, 

ధ్యేయవృతులు విశ్వవ్యాప్తంగా వెళ్ళాలి 

సారాంశాన్ని క్త పంగా చెప్పాలంటే. విదేశాల్లోని మన సోదరులు, 

మరింత సుఖంగొ సమృద్ధితో, గౌరవంగా జీవించాలనుకుంకే, అలాగేఆయా 

దేశాలతో భారత దేశపు (ప్రతిష్ట మరింత ఉజ్యలం కావాలనుకుంపే, తమ 

జీవిత విధానంలోనూ, ఆలోచనలలోనూ కూడా పూర్తిగా మార్చు తెచ్చు 
కోవాలి. ఇలా చేయాలంకే, జగత్క ల్యాణకార్యంలో, ఊత్తేజితమైన 

గొప్ప జొతి మనదనే మహోన్నత విశ్వాసం మన కుండాలి. మనధర్మంలో 
ఇమిడి ఉన్న ఊదా త్త సత్యాలను, మానవజాతి కంతకూ [పబోధించవలసిన 

పవి|త కర్తవ్యం, ధర్మం మనమిద ఉన్నాయని గుర్తించాలి, మనజొతికీ 

నాడు ఎదురౌతున్న పెక్కు. సవాళ్ళను సర్వసమ[గమూ, సకా ప్ర్రీయమూ, 
ఆధ్యాత్మికమూనై. న దృక్పథం గల హిందుత్వం పరిష్కారం చూపగల 

దన్న మహోన్నత విశ్వాసం, హృదయాల్లో దృఢంగా ఉండాలి. ఇట్టి 
అంతిమ లక్ష్యం మన మనన్సులలో నిరంతరంగా నిలుపుకుంపేనే, ఇతర 

విషయాలన్నీ అద్దంలో బొమ్మలా అతిస్పష్టంగా గోచరిస్తాయి. 

ఫే ® 8 9 
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విదేశాల నుండి వచ్చిన మితులతో 

ద్రశ్నః విదేశాలలో ఉంటున్నప్పుడు, మనమాతృభాషకు అంటిపెట్టుకొని 

బవొబు; 

(ప్రశ్న: 

వుండటం, ఒక విధమై న పెనుభారంగా మితులు భావిస్తారు. 

తమ దైనందిన జీవితంలో దాని ఉపయోగం ఏమో లేదని 

కూడా వారు భావిసారు. ఈ విషయం పట్ల, మన దృష్టి ఎట్లా 

ఉండాలో చెప్పండి? 

విదేశాలలో ఊన్నప్పటికీ, మన ఇళ్ళలో మన స్వభాషలనే ఉప 

యోగించటం చాలా అవసరం. సామాన్యంగా, విదేశాలలో, 

చాలా కాలంగా నివసించేవారు భారతదేశానికి వ స్తే, వారు తమ 

మాతృభాషలో ధారాళంగా మాట్లాడలేకుండా ఉన్నారు. చివరకు 
బంధువులతోనూ, చిరమి[తులతోనూ గూడా ఇంగ్లీషులోనే 

మాట్లాడుతుంటారు. అలా చేయరాదు. 

అనేకసంవత్సరాలు అమెరికాలో |ప్రవాసజీవితం గడిపిన [శ్రీరాం 

లాల్ అనే విప్తవవీరుని ఉదాహరణొకటుంది. ఒకసారితడు 

మారువేషంలో భారతదేశం వచ్చినప్పుడు స్వయం సేవకులకు 

సందేశ మిమ్మని మేము కోరాం. అతని మాతృభాష హిందీ అయి 

నప్పటికీ, మేంఆశ్చర్యపడేటంతగా అతడు నస్వచ్భమైన మరాఠీతో 

(వసంగించాడు. అతనిలోని నిజమైనదేశభ కి విష్ణవో త్తేజములే 

అందుకు కారణం. అలాంటి ఊ తేజకర మైన దేశభ క్తి మనలో 

ఉంటే, విదేశాల్లో కూడా మన భాషలను మనం చక్కగా 

కాపాడుకోగలం. మన హిందూ జీవన సంప్రదాయాన్ని సజీ 

వంగా ఉంచాలంటే అట్టి ప్రయత్నం చాలా అవసరం. 

మా పిల్లలు, మన భాషతో సంబంధం చాలా త్వరగా కోల్పో 

తున్నారు. వారు స్వచ్చంగా ఉచ్ళరించలేకపోతున్నారు. దీనికి 
పరిష్కార మార్లమేమిటి? 



912 

జవాబు; 

[పశ్నవ 

జవాబు: 

(పశ RYE 

జవాబుః 

(పళ వైవి 

జవాబు: 

[పశ ఎ: 

నొంచజున్యం 

క్రమపద్ధతిలో ఎల్లప్పుడూ, వారికి, పాఠాలు, శ్లోకాలు,సో శ్రాలు 

చెపుతూ ఉండాలి. 

వారికి నె తిక విద్య బోధించటమెట్లా? 

హిందూ సంస్కృతిలోని, గొప్ప సిద్ధాంతాలను, సుగుణాలనూ 

(ప్రకటించే నామదేయాలనూ, పాతలనూ, వొరికి పరిచయం 

చేసే, చక్కని కథల పుస్తకాలను తయారుచేయించాలి. అట్టి 

అనేక కథలకు మన రామాయణ, భారతాలు పుట్టినిళ్ళు. 

మేమొక దేవాలయం నిర్మి ంచాలనుకుంటున్నాం౦. 

చాలా మంచి ఆలోచన. అది ఒక (ప్రత్యేకమై న దేవునికో, 

దేవతకో చెందినదిగాగాక, హిందుత ఏంలోని అన్ని సంప్ర 

దాయాలవారూ అంగీకరించే, ఓంకారాని కంకితమై ఉంపే 

మంచిది, 

అధికంగా, విదేశాలలో నివసించేవారికి, ఎదురయ్యే ఒక 

సమస్యజఊంది. వారే “విదేశాలతో ఉంటూ వివాహం కానివారు”. 

వారిది ఒంటరి జీవితం. విదేశీ సమాజం వారిని తమ జీవితం 

లోకి అంత తేలికగా చేర్చుకోదు. ఇక సర్వసాధారణమైన 

"టెలివిజన్, సినిమా వంటివి వారికి విసుగు పుట్టిన్తాయి. వారు 

ఒంటరిగాళ్ళమై పోయామని ఛావి స్తుంటారు. 

దాని కొక పరిష్కార మార్షమేమంటే-_ మన సంస్కృతీ, 

చరిత, సాహిత్యం, తత్వశానాాల పె భారతీయ భాషల్లో వెలు 

వడిన, చక్కని పుస్తకాలతో కూడిన మంచి (గంథలయాలను 
(ప్రారంభించుకోవాలి. మనవాళ్ళు ఆ పుస్తకాలు చదువుకుంటూ 
తమ సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవచ్చు. 
విదేశంలో (ప్రబోధం చేయటానికి వెళ్ళినప్పుడు, మనసన్యాసులు 
“హిందూ” అన్న పద|పయోగం చేయాలని పట్టుబడితే, మన 

గౌర వ(ప్రతిష్షలు భంగం కావచ్చని కొందరి భావన. 
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జవాబు; 

(ప్రశ్న; 

బవొబు; 

ఇది కేవలం నిరాశావాదం, ఆత్మన్యూనతా భావం. ఆ విధంగా 

వివేకానందస్వామి, అభేదానందస్వాము లిద్దరూ విదేశాల్లో 
కృషి చేసారు. “హిందుత్యంి కోసమే తాము నిలచామని చెప్పు 

కోవటానికి వారెన్నడూ బిడియపడలేదు. వారు సత్యాన్ని 

నిర్మొహమాటంగా, నిర్భయంగా చెప్పారు. (క్రీస్తును వారు 

(పగాఢంగా గౌరవించేవారే అయినప్పటికీ, (క్రీస్తు "పీరు మోద 

ఆ దేశాల్లో ఆచరింషబడే పద్ధతులను వారు నిశితంగా విమర్శిం 

చారు కూడా, 

అలా చేసినందుకు పాశ్చాత్య (పపంచం వారిని 

అభినందించింది, గౌరవించింది కూడ. కానీ ఈనాడు పరిస్థితి 

అలా లేదు. మనసన్యాసుల నేకమంది, పాళ్చాత్యులను సంత్భ పి 
హహ 

పరచటం పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు. అందుకుగానూ, తమ 

ఆలోచనలూ, విశ్వాసాల విషయంలో రాజీ పడుతున్నారు. 
అందుకే విదేశీయులదృష్టితో వారి గౌరవం వలుచనై పోతోంది. 

ఇంగ్లండులోని కొందరు ముస్తిములు మనతో కలిసి పని చేయ 

టానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అందుకు మనం వారిని (పోత్స 
య 

హించవచ్చా? 

హిందూ సంస్కృతిని, తమదని వారు స్వీకరించటానికి సిద్దంగా 

ఊంపే అలాగే చేయవచ్చు. వారి ఉపాసనా పద్ధతి వారికుం 

డొచ్చు. కానీ హైందవ వారసత్వం, చరిత్రలు తమవేనని 
వారు భావించగలగాలి, 



యూడఢవ ఖాగం 

వెభవానికి రాచబాట 
ల సామాజికాభ్యున్నతి 



Bi “అస్పృశ్యత ఒక శాపం 

_దానికి పరిష్కారం 

2 

ఆఅ స్పృశ్యత' మన ధర్మంలో ఒక భాగమనీ, దానిని అతిక 

మించటం ఒక తీవ్రమై న పాపమనీ, సర్వసామాన్య (పజానీకంలో వుండే 

నమ్మకమే “అస్పృశ్యత అనే జాడ్యానికి మూలకారణం. మతపరమై న 
యిట్టి వికృత భావం ఉన్నందుననే అనేక శతాబ్దాలుగా, ఎందరో మతా 

చార్యులూ, సంఘ సంస్క ర్త రోలూ నిరంతరంగా కృషి చే స్తున్నప్పటికీ 

వినాశకరమై న ఈ దురాచారం నేటికి గూడా (ప్రజల మనస్సును పట్టుకు 
పీడిస్తోంది. గురునానక్, రామానుజాచార్యులు, బసవేళ ఏరుడు, క ంకర 

దేవుడు, స్వామి దయానందులు, నారాయణగురు, గాంధీజీ, వీరసావర్కార్ 

మొదలై న వారెందరో మన హిందూ సమాజాన్ని పీడి స్తున్న ఈ కళంకాన్ని 
రూపుమాశే ఎందుకు, తమ శాయశ క్తులా పరి|శమించారు. 

కానీ కళంకం మాత్రం అలాగే వుండిపోయింది. ఈనాటికీ గూడ, 

ఉన్నత కులాలనబడేవారు, అస్పృశ్యులు అనబడేవారిని తమతో సమాను 

లనుగా చూడటానికంగీకరించరు. క్ష|తియలు మాత్రమే మోసాలను పెంచు 
కొనవచ్చని భావించి, అందుకు భిన్నంగా మోసాలు తాను సెంచుకున్నాడన్న 
కారణంచేత రాజస్థాన్ లోని ఒక (గామంలో ఒక హరిజన యువకుణ్ణి కొట్టి 

చంపేసారని న తికల్లో వచ్చింది. కనీసం ధర్మాచార్యులై నా అట్టి దురా 
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దారాలను ఖండించలేదు. వారు కూడా ఈ ఆచారం ధర్మమని [(భమపడటమే 

యిందుకు కొరణం, 
స్య 

ఒక మహా సమ్మేళనం 

ఇట్టి సాంఘిక దోషం మతపరమైన తప్పుడు అభిప్రాయాల నుంచే 
బలం పుంజుకుంటున్నది. ధర్మమిమాంసను ఆధికారికంగా చేయదగిన 
వారని (పజాబాహుళ్యం భావించే పరంపరాగత మై న పీఠాధిపతులు, ధర్మ 

విరుద్ధమైన ఈ ఆచారాన్ని ముందుకు వచ్చి ఖండించాలి. ఇందుకు సరియెన 

(వయ్త్నం 1969లో జరిగిన విశ్వహిందూసమ్మేళనంలో ఆరంభమయింది. 

హిందుత్వంలోని శె వ, వీరశె వ, మాధ్య, వెషవ, జె న, బౌద్ద, 
రజ దలు రజ రపి రు ఇ 

సిక్థాది విభిన్న సంప్రదాయాల (ప్రతినిధులు ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు, 
పూజ్యులై న ధర్మగురువులు, ఆచార్యుల ఆదేశం (ప్రకారం తమ తమ 

ధార్మిక సాంఘీక వ్యవహారాల్లో “అస్పృశ్యతిను పాఠ దోలండని హిందూ 
య 

విశ్వానికి పిలుపునిస్తూ ఒక తీర్మానం ఏక (గీవంగా ఆమోదించబడింది, 

జగద్గురువుల ఆదేశం 

చారిత్రాత్మకమైన వారి ఆదేశం యీ [క్రింది విధంగా వుంది. 

“అవిభాజ్యమై ఏకతా భావంతో హిందూ సమాజమంతా సంఘటితంగా 
వుండాలనే లక్ష్యసాధనకై “స్పృశ్యత" ణి “అసన్పృళ్యత" వంటి ధోరణులు, 

విశ్వాసాలు కారణంగా హిందూ సమాజంలో ఎట్టి విఘటనము కూడదు 
కాబట్టి, విశ్వవ్యా పంగా వున్న హిందువులందరూ, తమ పరస్పర వ్యవ 

హారాల్లో సమైక్యత, సమానతాభావ చై తన్యం తప్పక నిలుపుకోవాలి. 
ఇట్టి తీర్మానం ఆమోదింపబడటమే, హిందూ సమాజ చరి[తలో 

విప్లవాత్మక [ప్రాముఖ్యం గల చర్యగా తప్పక చెప్పకొనవచ్చు. (భహ్టా 
చారం మిద ధర్మం విజయం పొందిన శుభఘడియ ఇది. 
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ఈ విధమె నతీర్మానాన్ని అమలుపరచటానికి దుందుడుకుగా వ్యవహ 

రిసే తప్పకుండా విషఫలితాలే వసాయి. కేవలం నచ్చచెపుతూ నిర్మాణాత్మ 
వూపి ని 

కంగా పని చేసినప్పుడు మా|త్రమే సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి. 

కొన్ని యేండ్ల [కితం పతికలలో ఒక వార్త వచ్చింది. ఒక 

[ప్రముఖ సాంఘిక నాయకుడు “అస్పృశ్యులనూ, హెందవేతరులనూ వెంట 

బెట్టుకొని కాశీలోని విశ్వనాధ దేవాలయంలో బలవంతంగా (పవేశించాలను 

కున్నాడనీ, దేవాలయపూజారులు ఆ ప్రయత్నాన్నిఎదుర్లొని విభలంచేసారని 

గూడా ప్యతికలు (ప్రకటించాయి. ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత కొన్ని రోజు 

లకు నేను కాశీ సందర్శించటం జరిగింది. నేను పూజారులను కలసి ఎందుకు 

వారిని అడ్డగించారని (పేశ్నించాను. వారిలా చెప్పారు, “బావుంది. పతి 

నిత్యం వేలాది భక్రులు స్వామిని పూజించేందుకు వస్తూనే వుంటారు. 

వారంతాగర్భగుడిలోకి [పవేశిస్తారు. పవిత్రమై నలింగాన్ని స్పృశించి, తమ 

పూజల నర్చి స్తుంటారు. వారంతా ఏ కులంవాళ్ళో, ఏ సం|ప్రదాయంవాళ్ళో 

ఎన్నడూ ఎవరూ అడుగలేదు. అయితే, ఆ నాయకుడు |వచారం కోసం 

దర్పంగా, సరంజామానంతా సమకూర్చుకొని, అక్కడికి తానేమో విశ్వ 

మానవ దృష్టి గల అవతారమూ ర్తియనీ, అణగ (దొక్కబడినవారిని ఊద్ధ 

రించటానికి పుట్టాడసీ, మేమంతా దోషులమనీ, [పపంచానికంతటికీ [ప్రక 

టించాలని వచ్చాడు. అది మమ్మల్ని అవమానపరచటమే అని సహజంగానే 

అనుకున్నాం. అందుకనే ఆయన క ర్ల మయే భాషలోనే మేమూ సమాధానం 

చెప్పాలనుకున్నాం. అందుకే అలాగే చేసాం” అన్నారు వారు. 

వీరావేశంలో తొందరబాటు మనస్తత్వం గల చాలమంది మన 
నంస్క ర్లలు ఇదే విధమైన పొరబాట్లు చేసారు. బల (ప్రయోగం, ప్రజలలో 
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ఒక్ వర్షాన్ని అల్లరిపాలు చేయటం, (పదర్శనం, ప్రచారం వంటి పద్దతు 

లన్నీ తప్పక బెడిసికొడతాయి. అంతేగాదు రోగం కంటె మందే [ప్రమాద 

కరమని నిరూపిస్తాయి. 

భయం వా _స్తవమయిండి 

వాస్తవానికి, “*హరిజనుడు” అనే పదాన్ని కావాలని పదే పదే 

వాడటం తగదు. అది మన సమాజంలోని అయా వర్గాలవారు బాధగా అను 

భవిస్తూన్న వేర్ప్చాటుభావనను తొలగింపచేయటానికి దోహదకారి కాదు, 
. ఒకప్పుడు నేను గాంధీజీని కలసే అవకాశం లభించింది. “హరిజనుడు 

అనే కొత్త పేరును... భాషాపరంగా దానిలో ఎంతటి వవిత్ర భావం వున్న 

ప్పటికినీ కల్పించటం నిహిత స్వార్థ రాజకీయ [ప్రయోజనాలు గల ఒక 

సమూహాన్ని సృష్షింపచేసే వేర్పాటు మన సత్వానికిది [తోవదీసి, సాంఘిక 
అ. ల 

సమై క్యతకు |ప్రమాదకారిగా పరిణమిసు౦దేమోనని భయాన్ని వ్య కం 
య ఆకు అబి 

చేసాను. అయితే,.. అలా ఏమి జరుగబోదని గొంధీజీ భావించారు. కానీ 

దురదృష్టవశాత్తు , అజ్బటి నుండీ యీ అంతరం తగ్గలేదు. _పెగా పతీ 
ఏడాదికీ పెరుగుతూనే వుంది. అట్టి వేర్చాటుభావం యిప్పుడు రాజకీయ 

రంగంలో కూడా (వవేశించింది. 

అసత్యమూ -- దురుద్దేశ పూరితమూ 

దురుద్దేశ్యంతో ఈ సమస్యకు మరొకనూతనాంశం చేర్చటం, వ్యా ప్రీ 
యివ్వడం జరుగుతోంది. కొన్ని యేళ్ళుగా హరిజనుల వై సవర్షహిందువుల 
దాడులను గురించిన [పకటనలు వార్యాప (తిక లలో రావటం ఒక వెల్లువ లాగా 

అకస్మాత్తుగా ప్రారంభమయింది. ఈ విధమైన వార్తాసకటన పద్ధతిలో 
దురుదేశ్యం ఉందేమోనని నేను గటిగా అనుమాని సున్నాను. చాలాసార్లు 

(a) చం అథి a) 

ఆ వార్తలు నిజాలు కానే కావు. 
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మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలోని ఒక [గ్రామంలో ఒక హరిజన యువకుబ్ణి 
అగ్నికాహుతి చేసారనే నేరారోవణను విచారించటం జరిగింది. ఆవిచారణా 

వివరాలను బట్టి మూఢనమ్మకాలు గల ఆ (గామ|వజలు, ఆ హరిజన 

యువకుడు మంత (ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడనీ, దాని ఫలితంగానే అనేక 

మంది పసిపిల్లలను పొట్టనబెట్టుకునే అనేక అంటువ్యాధులు వచ్చిపడ్డాయనీ 

నమ్మారని తెలిసింది. మంత ప్రయోగాలు చేస్తున్న మాట నిజమేనని ఆ 

యువకుడు అంగీకరించినట్లు కూడా వెల్లడయింది. అతనిని దహనం చేయ 

టానికి చొరవతీసుకుని ఏర్పాట్లు చేసిన వారిలో 'ప్రముఖుడొకరు న్వయంగా 

అతని మేనమామయేనని శేలింది. కాబట్టి హరిజన, హరిజనేతరుల మధ్య 

తగాదా అన్న (ప్రశ్న అక్కడ రానే రాదు. కానీ వారాష్మతికలు ఈ 

సంఘటనకు భయంకరమైన రంగులు పులిమి సవర్ణ హిందువులు హరి 

జినుల-పై జరిపిన దానవత్వంగా దానిని (ప్రకటించాయి. 

ఇట్టి విషయాన్నే ఇంతకన్న సూటిగా వెల్లడి చేసే మరొకసంఘటన 

ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగింది. ఒకచోట హరిజన కులంపై దాడి జరిగిందనీ, 

వారి యిళ్ళు తగుల పెట్ట బడ్డాయనీ, యిదంతా ఆ [గామంలోని సవర్ణ 

హిందువులే చేసారనీ మెరుపులాగా పతికలు ఒక వార్త (ప్రకటించాయి. 

కానీ విచారణమిదట ఆ (గ్రామంలో హరిజనులు, ముస్తిములు మాత్రమే 
వున్నారని తెలిసింది. ఒక్క సవర్ణ హిందూ కుటుంబం కూడా అక్కడ 

నివసించటం లేదు. అంసే ముస్తి ములచే హరిజనులపై జరువబిడ్డ దాడి, 

వ క్రీకరింపబడి, “సవర్ణ హిందువుల'చే హరిజనులపె జరువబడిన కిరాతకంగా 

రంగు వేయబడి, (ప్రకటింపబడిందని తేలుతోంది. 

ఎందుకీ పాక్షిక వైఖరి ? 

ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఎంతో నేర్చుగా జరుపుతున్న యిట్టి ప్రచారం 
వెనుక ఏదో విదేశీహ స్తం వున్నదనే నా అనుమానం. లేకపోతే అట్టి 
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వారావిషయాలు అంత [ప్రముఖంగా [వకటింపబడటానికి కారణాలు కని 

పించవు. ముసిములు దేశమంతటా చే సున్న మతకతోలాల గురించి (వాసే 
యర్రా అలవి ae) 

టప్పుడు, వానిలో భాగస్వాములె న మతవరాల పేరు వెలడి కాకుండా 
(cn Ua se) oe) 

వుంచేందుకు, అమితమైన జాగ త్త, న్నిగహాలు చూపుకున్నారు. ఆ 

విధంగా మతకల్లోలాలు జరిపే జాతుల పేర్లు వెల్లడ తే అది వారి మధ్య 

పరస్పర సంబంధాలను మరింత పొడు చేస్తుందన్నది అందుకు కారణం, 

దాంతో కల్లోలాలు యితర (ప్రాంతాలకు గూడా వి_స్పరించవచ్చునని పెకి 

చెపుతున్నారు. ఈ విధమైన తర్కమే “హరిజనులు, “సవర్హహిందువులు” 

విషయంలో గూడా ఎందుకు పాటించడం లేదో ఎవరికీ అర్ధం కాదు. మన 

దేశముతోనూ, వెలువలా వుంటూనే హిందూ సమాజాన్ని చీల్చటానికీ, బల 

హీనం చేయటానికీ కంకణం కట్టుకొన్న కొన్ని దుష్టళ కులు, మన వారా 

(పసారవ్యవనలను తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఆడిసున్నాయనే అను 
థి రా రు అలై 

మానాన్ని ఇది బలపరుసోంది. మన పతికారంగం అటి కుటకు ఎరె 
అనాటి టు రులు 

హోవటం మన దురదృష్టం. 

పాత అటే ఆడుతున్నారు 

(బాహ్మణేతరులను, (బాహ్మణుల పై రెచ్చకొట్టినట్టుగానే, ఒక 

కులాన్నో, తెగనో, వేరొక దానిపై రెచ్చగొట్టే భేదోపాయం ఆంగ్లేయలు 

ఎలా పన్నే వారో ఆ ఆటలో మనవాశ్ళే_. చివరకు నాయకులనబడేవారు 
కూడా... తెలిసి తెలిసి ఎలా బలై పోయారో నన్నది మనకు కలిగినభయంక 

రానుభవమే. దాని నుంచి మనం గుణపాఠం |గహించాలి. ఈనాడు కూడా 

విదేశీశ కుల యొక్క తొత్తులుగా మన దేశంలో వున్నవారు పన్నే కుతం 
(తాల పట్ట అప్రమత్తంగా ఊండాలి. వేర్పాటు వర్షాల నుంచి లభించే 
మూకుమ్మడి ఓట్టమిద కన్నేసి, యిట్టివారి ఆటలనే ఇచట కొనసాగించ 
టానికి సుముఖులై నవారు మన దేశంలో చాలామందే వున్నారని మనం. 
గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పటికే మనం అనేక చీలికలు వాలికలె విఘటిత 

రం | 



అన్సృళ్ళత* ఒక కావం _ దానిక వంన్కారం ర్ని1 

సమాజంగా వున్నాం. మరింతగా విఘటనకు గురి చేసే శక్తులకు మనం ఏ 
విధంగానూ దోహదం చేయరాదు. 

కొత్త గీటురాయి కావాలి 

కులమే కారణంగా, సాంఘికంగాగాని, రాజకీయంగాగాని, ఎ విధ 

మైన అనర్హతతో ఎవ్వడు, ఎప్పుడు బాధ పడుతున్నప్పటికీ దానినితప్పక 
పూర్తి గా నిహ్మాలించాలి. ఇందుకు వేరు ఆలోచన పనికి రాదు, డాక్టర్ 
అంచేద్కరు, షెడ్యూలు కులాల వారికి [పత్యేక సౌకర్యాలను, 1950లో 
మనం |ప్రజాస్వామ్యంగా రూపొందిన నాటినుండీ, పది ఏళ్ళవరకు మాత్రమే 
వుండాలని భావించాడు. కానీ అది యింకా కొనసాగింపబడుతూనే “వుంది. 

కుల |ప్రాతిపదికమిదే కొనసాగే [ప్రత్యేక నదుపాయాల వలన అది పొందే 
వారిలో, తాము (పత్యేక వర్షంగా వుండటమే [ప్రయోజనకారి అనే నిహిత 

స్వార్థాన్ని కల్చించక తప్పదు. వారు మిగిలిన సమాజమంతటితోనమై క్యం 
కొనటానికి అరే అడ్డుగా వుంటుంది. 

నమాజంలోని అన్ని తరగతులవారిలోనూ దుర్భర పరిస్థితుల్లో 
ఉన్నవారున్నారు. బీదవారూ, అవసరాలు తీరనివారు అనాధలై పోయిన 
వారూ లేనట్టి కులం ఎ ఒక్కటీ లేదు. కాబట్టి, (ప్రజల యొక్క ఆర్థిక 
పరిస్థితులాధారంగా సౌకర్యాలు కల్పించబడటం సబబు, అలా చేయటంవలన 

వ్యవహారాలన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. అప్పుడు హరిజనులనబడేవారు 
మ్యాతమే సౌకర్యాల ననుభవి స్తున్నారనే కడుపు మంట తదితరులలో 
తొలగిపోతుంది. 

అనేక అంశములలో ముందడుగు 

ఈ అస్పృశ్యులు అనబడేవారు మానసిక, హార్దిక సద్దుణాలలో 
వెనుక బడ్డవారనీ, ఎంతో కాలానికిగాని సమాజంలోని యితరుల స్థాయిని 



శ్ర 

రి22 వొంచజన్యం 

వారందజాలరనీ చెప్పటం, వారిని అవమానించటమే. ఇంతేగాదు నిజాన్ని 
తారుమారు చెయ్యటం గూడా అవుతుంది. 

ఈ అస్పృశ్యులు అనబడేవారు, గత వేయి సంవత్సరాలుగా జాతీయ 
స్వాతంత్య పోరాటంలో ముందు వరుసలోనే వుంటున్నారని చరిత్రబుజువు 

చేస్తోంది. రాణా(వ్రతాప్, గురుగోవింద్, శివాజీల సెన్యంలో అతి విశ్వాస 
పా్యతులుగాను, అమిత రై ర్యవంతులై న వీరులుగానూ వారుంటూ వుండే 
వారు. ఢిల్లీ, బీజపూర్కు చెందిన విరోధి శ కులతో శివాజీ నలిపిన కొన్ని 
కీలకములై న భయంకర యుద్ధాల్లో యీ మన సోదరులలోని కొందరు 
మహావీరులు సేనాధిపత్యం నిర్వహించారు. 

యుద్ధరంగంలో నేగాక, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో కూడా ఈ మన 
సోదరులు ముందడుగు వేసారు. ఈ కులాలలో పుట్టి, సమాజంలోని అన్ని 

తరగతుల వారి యొక్క అరమరిక లెరుగని అత్యంత భక్తి శద్ధలకు 

పాత్రులై న సాధువులు, సన్యాసులు ఎందరో వున్నారు. 

మన ధర్మంపట ఈ మన సోదరులకున్న ఈ అచంచల విశ్వాసం 

నిజంగా మనకు స్ఫూర్ని (పదం. ఇంతకాలంగా ధర్మంపేరున మన సమాజం 

లోని యితరుల నుండి వారు ఎన్నోనిందలను, అవమానాలను పొందుతూనే 
వున్నప్పటికీ, తమ మాతృధర్మంపట్ల విశ్వాసాన్ని విడిచి విదేశీ ధర్మాన్ని 

వరించాలనే వ్యామోహాన్ని వారు సుదృఢమై న మనన్సుతో ని(గహించుకో 
గలిగారు. _ దేశవిభజన జరిగిన కొత్తల్లో, బెంగాలుకు చెందిన “నామ 
శూ దులు" అనబడే లక్షలాది అన్నృళ్యులు, చెప్పరాని కష్టనష్టాలు పడ 

టానికే అంగీకరించి మనదేశపు హద్దులలోకి వచ్చి, యిచట హిందూ 
సమాజంతో కలసి వుండిపోయా రేగాని ఇస్తాం మతంలోనికి మారటం ద్వారా 

తమ ప్రాణాలు కాపాడుకుందామనుకోలేదు. 



“అన్సృళ్యుత” ఒకో కావం - దానికి వంన్కారం ర్ల్లిల్సి 

హృదయాంతరాలనుండి ఉవికివచ్చే కృషి 

ఈ సమస్య నెదుర్కునేందుకు మనం యిప్పుడు ఎక్కడ నుంచి 
ఆరంభించాలి? ఉడిపి సమ్మేళనంలో జారీ చేయబడిన తీర్మానాలు, ఆదేశాల 

వంటివానిని తీయతీయగా ఉపదేశించినంతమా(త్రాన అవి యదార్థ జీవితంలో 
అమలుకు రావు. శతాబ్దాల తరబడిగొ వున్న దుర భిపాయాలు, మాటల 

తోనూ, ఆదర్శాలు వల్లి స్తేనూ తొలగిపోవు. తీవ్రమై న కృషి, సవ్యమైన 
(పచారాలను నగర నగరానికీ, [గామగామానికీ యింటింటిలోనూ కొన 
సొగించే ప్రయత్నం చేయాలి. చేసిన తీర్మానాల్ని అధునాతన కాలపు 
ఒత్తిడులకు ఒదిగిపోయి చేసుకునే సర్దుబాటు మాటగా మాత్రమేగాక, 

గళంలో జరిగిన తప్పులకు |ప్రాయళ్చి త్ర తంగా చే స్తున్నామనే వినీకభావంతో 
దానిని తమ జీవితంలో ఒక [ప్రధాన నియమంగా పాటించేట్లుగా ప్రజలకు 

ప్రబోధించాలి. నై తికమూ, భావాత్మకమూనై న ఒక హృదయవరివ ర్తనను 
వ్యక్తుల ఆలోచనలలోనూ నడవడిలో గూడ తీసుకొని రావాలి. 

వెనుకకు నెట్టివేయబడిన వారి యొక్క ఆర్థిక, రాజకీయ సమున్నతి 
కొరకు కృషి చేయటం, మన [ప్రజలలోని తదితరులతో సమఉజీలుగా నిల 
బిడేట్లుగా వారిని అభివృద్ధి చేయటం సాహనమై న పనే. అంతమా (తాన 
చాలదు, ఎందుకంటే, వేర్పాటు భావాలను విడువకుండా కూడా అట్టి 
“సమానత్వం' సాధింపబడవచ్చును. మనం కోఠదగిందీ, [వయత్నించి 
సాధించదగిందీ, కేవలం ఆర్థిక, రాజకీయ సమానత్వం మామే గాదు. 
మనం కోరేది నిజమైన మార్చును, సంపూర్ణ సమై క్యతను. (పభుత్వ పథ 

కాలకూ, రాజకీయాధికారాలకూ అది అతీతమై ది. సమైక్యతా సాధన 
"పేరున అతుకుల బొంతకు స్తే రాజకీయవక్షాల పన్నాగాల ద్వారా దానిని 

సాధించటం అసంభవం. 

హృదయాంతరాల నుండి ఉబికి వచ్చిన కఠోర పరిశ్రమా, నిత్య 

జీవన వ్యవహారంలో దాని సాక్షాత్మా-రం, ఆధ్యాత్మిక, నై తిక, సాంఘిక 
స్థాయిలలో కృషీ అందుకు అవసరిం. 



5౭4! పొంద 

సమైక్యతకే (ప్రాధాన్యతనిచ్చి 

విభేదాలను విస్మరింబాలి 

ఈ లక్ష్యసాధనక్రె , పవిత్రమైన ధార్మిక శ్రద్దాభావ (వసారంతో 

నిండి, స్ప లల్యులూ, అస్సృశ్యులూ అనే కేడాలను ధణచివేయగల ఒరే 

సౌ భాతృత్వంతో,హిందువులందరూ సమావేళమై భజనలు, కీర్తనలు, 

ఉత్సవాలు, రామాయణ, మహాభారతాల నుండి పృ్పరాణగాధా (ప్రవచనాలూ 

వంటి కార్య [క్రమాలను నిర్వహించాలి, అక్షరాన్యత, ఆరోగ్యం, ఆట 

పొటల వంటివానిని పెంపొందించేందుకై. 'సేవాకార్య[ క్రమాలను చేపట్టాలి, 
(శ్రవణానందంగా నయనపర్వంగా వుండే ఆధునిక శవ్య, దృళ్య వై. జ్ఞానిక 
సాధనాలను గూడ వినియోగించి పసయోజనం పొందవచ్చును. లకీ 

పె పె ప్రభోధాన్ని హృదయానికి హత్తుకునేట్టు చేయటం యిట్టి కార్య కమా 

లన్నిటి యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం కావాలి. విభేదాలన్నీ విన్మరించే సమై క్య 

భావాన్నీ, ఊదా త్తతనూ నమకూర్చటమే దీనిలో (ప్రధానం, 

విజయానికి కీలకం 

బంగారం లాంటి ఈ సూత్రాన్ని నంభఘంలో తు, చ. తప్పకుండా 
సాధన చేయటంచేతనే కులం, తెగ, భాషల విభేదాల ఛాయలు గూడా కను 
పించవు, సమాజంలోని వివిధ స్థాయిల నుండి వచ్చిన వందలాది, వేలాది 
న్వయంే సవకులు కలిసి కూర్చుంటారు, కలసి భోజనం చేస్తారు. కలసి 

ఆడతారు. ఫొడతారు. తోటివారు ఏ కులానికి, ఏ తెగకు  చెందిననార'నే 
విషయాన్నే పట్టించుకోరు. 

అపూర వమై న యిట్టి విశేష దృశ్యాన్ని 1934లో వార్థాలో జరిగిన 

సంఘ శిబిరంలో గాందీజీ న్వయంగా జూచి ఆనందాళ్ళర్యాలు. పొందారు. 
err 



అన్ఫ్భ్ఫళ్యత' ఒక కావం ౬ దానికి విరష్కారం స్ట్లిర్స్ 

ఆ +బిరంలో 1500 మంది పైగా పాల్గొన్నారు. వారంతా పందిళ్ళలోనూ 

గుడారాలలోను బన చేసారు. సరిగా ఆ శిబిరానికి (పక్కనే గాందీజీ 

ఆశ్రమం వుంది. శిబిరం అనేకమంది యువకుల కార్యక్రమాల సందడితో 

నిండివుంది. దానిని చూడాలని గాంధీజీ కోరారు. తదనుసారం, మనవార్దా 
జిలా సంఘచాలకులు. (పొంత కాం|గెను మాజీకార్యదర్శి_ వెళ్ళి గాందీ జీని 

వరానికి ఆహ్వానించారు, గాంధీజీ వచ్చారు. శిబిరంలోని వసతి, వంట 

శాలవంటివాని ఏర్పాట్లన్నిటినీ పరిశీలించారు. ఆపై న. “ఇక్కడ ఎంత 

మంది హరిజనులున్నారు?” అని ఆయన |వశ్నిందారు. “నాకు తెలియదు, 

నే నెప్పుడూ కనుక్కోలేదు” అని మన సంఘచాలకులు బదులు పలికారు. 
“ఇప్పుడైనా మీరా విషయం విచారించి నాకు చెప్పండని” గాంధీజీ 
అన్నారు. “ఆ పని నేను చేయలేను. మాకు సంబంధించినంతవరకూ వా 

రందరూ హిందువులే, మాకది చాలు” అన్నారు సంఘచాలకులు. “అట్లా 

అయితే నే నడగనా?” అన్నారు గాంధీజీ. “అది మో యిష్టం”అని సంఘ 

చాలకులు బదులు చెప్పారు. ముథాముఖీగా స్వయంసేవకుల ననేకమందిని 

పదేపదే గాంధీజీ (ప్రశ్నించారు. హరిజనులతోసహా అన్ని వర్ష్ణాలవారూ 
వున్నారు. ఆటపాటల్లో, భోజన భాజనాల్లో తదితర శిబిర కార్యక్రమా 

లన్నింటిలో, ఉత్సాహంతో సామరన్యంతో, తమ తమ కులాలను గురించిన 
న్సృహే లేకుండా వారంతా కలసి మెలసి ఉంటున్నారని గాంధీజీ తెలుసు 

కున్నారు. ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యపడ్డారు. తదనంతరం డాక్టర్జీ, 
మహాత్ముని కలసి సంఘకార్యంలో మౌలికమైన ఏకత్వాన్ని గుర్తు చేస్తా 
మనీ, _పెపై విభేదాలను పాటించమనీ కాబస్టే సంఘంలో సమైక్యతను 
సాధించగలుగుతున్నామనీ వారికి వివరించి చెప్పారు. ఈ అనుభవం 

గాంధీజీ మనసుపై ఎంతో (వభావాన్ని చూపెబ్లింది. ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత 
యు యట 

1947 సెసైంబరులో, ఢిల్లీలోని భంగీ కాలనీలో, స్వయంసేవకులను 

సంబోధిస్తూ ఆయన ఈ సంఘటనను మళ్ళీ గుర్తు చేనుకొని చెప్పారు, 
స్వయంసేవకులలో అనుశాననం ఊన్నదనీ, అంటరానితనం ఏ కోశానా 
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లేదనీ; అంతా కేవలం నిరాడంబరంగా ఉంటుందనీ, అది చూచి తానెంతో 

(ప్రభావితుడనె నానని అప్పుడు ఆయన చెప్పారు. 

“నీవు హిందువువై తే చాలు, మేమింకేదీ పట్టించుకోం, హిందువు 

అన్నదే మా ఆలోచనలలో ముఖ్య విషయం. కులం కాదు, తెగ కాదు, 

ఇంకేదీ కానే కాదు” అని బాహాటంగా |వకటించగలిగేట్టుగా, తన కార్య 

క రోల మనస్సులను తీర్చినందువల్లననే. ఈ విధమైన, విశిష్టమైన విజయ 
ఆబ se షష ర 

సిద్ధి సంఘానికి లభించింది. 



29. ఉపేతిత సోదరులకు సేవ 

| 
వున దేశపు తూర్పు (ప్రాంతాల్లో ఒక వింత వరి స్తితి మనక్కన 

బడుతూ వుంటుంది. మన (ప్రభుత్వం అచట శ న్దవుల. అ _స్తిత్వాన్నే 
గు ర్తి స్తుందిగానీ, హిందువుల ఉనికిని గు _ర్తించదు. క్ క స్తవేతరులనందరినీ, 
హిందువులకన్న వేరై న కొండజాతి వారలనుగా వ్రభుత్వం పరిగణీస్తుంది. 

రాజకీయవాది మాటలు 

ఈ గిరిజనులు చెట్లుచేమల్నీ, రాళ్ళనీ రప్పల్నీ, పాముల్నీ 
యూ 

పూజిస్తారు కాబట్టి వీరు ఆటవికులనీ, వారిని హిందువులనదగదనీ 
వేర్పాటువాదులు అంటుంటారు. హిందుత్వం యొక్క ఓనమాలు గూడా 
తెలియని అజ్ఞాని మా[తమే అలా అనగలడు. “ఆనిమిస్ట్స్' అన్న ఆంగ్ల 
పదానికి, సృష్టి మొత్తంలో వరివ్యా ప్రమై యన్న చై తన్యతత్వమని అర్ధం, 
పెకి ఏలా “కనిపించినా, అంతర్లీన చె చై తన్యమే దానిలో ఆరాధింవబిడు 

తుంది. దేశమంతటా హిందువులు "చెట్టుని పూజించటం లేదా? తులసి, 

అశ్వత్థ, బిల్వవృక్షాలన్నీ హిందువులకు పవి(త్రమై నవే గదా! 



ఫ్28ి, వొంభజనం 

శ్రీకృష్ణుని ప్రబోధమేమిటి ? 

శీ మద్భగవద్గీతలో శ్రీ కృష్ణుడు- ఎ ఎ వ స్తువుల్లో దివ్య చె తన్య 

స్ఫూర్తి ర మరింత అధికంగా ఉంటుందో, ఆ పేర్లన్నీ తెలియజేస్తూ చెట్లలో, 

తానే అశ్వత్థాన్నని చెప్పాడు. అలాగే ఆయన వివిధ రకాలైన న పాములు, 

జంతువులు, పక్షులు, పర్వతాలు, నదుల గురించి కూడా చెప్పాడు. 

_యుభ్యద్విభూతి యత క త్వం శ్రయుదూరిత మేవనా/ 

తత దేనావ గొడ త్వం యయ తేజోంళ నంభవయ్ ౫ 

(గొప్ప గొప్ప విషయాలన్నీ కూడా నా తేజస్సులోంచి వచ్చినవే) 

ఆని |పకటిసూ తన దివ్యాంశ గల వసువుల జాబితాను వరించటం 
par. or. {> 

ముగించాడు. 

భేదోపాయం కొనసాగుతూనే ఉంది 

నాగపూజ మన దేశమందంతటా ఉన్నదే. సుదూర దక్షిణ భార 

అరా: ఆజా ఇల్లీ జ్య న a తంలో, పెద్ద పెద్ద సుబహ్మ ణ్యేశ్వరస్వామి దేవాలయాలున్నాయి. అకడ 

నాగుబాము నాపేరుతో కూడా పిలుస్తారు. కాబట్టి ఆ భ క్రులనూ, ఆ 

పూజలు చేసేవారినీ, (పకృతి ఆరాధకులని భావించి “వారంతా "హిందువులు 

కానే కాదనాలా? 

హిందూ నమాజాన్ని వీలై నన్ని చిన్న వర్గాలుగా చీల్చటానికీ, 

వీలై తే ఛిన్నాభిన్నం చేయాలనే దృష్టితోనే ఇట్టే వినాశకర మైన సిద్ధాం 

తాన్ని ఆంగ్లేయడే (ప్రవేశపెట్టాడు. విదేశీయలు వెళ్ళింతర్వాత గూడా, 

ఆలాంటి వేర్చాటు విధానాలను మనవారే కొనసాగి స్తుండటం మన దుర 

ద్భషం. 
టు 
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హృదయపూర్వక మైన కృషి 

మన నమాజంలో, ఇంతవరకూ ఊపేక్షితులై యున్నట్టి, మన 

సోదరుల వద్దకు వెళ్ళి వారి జీవన పరిస్థితులను మెరుగుపరచేందుకు శాయ 

శక్తులా పరి|శ్ర మించటం ఈనాడు మన కర్తవ్యం. వారి యొక్క కనీస 

మె న భౌతిక అవసరాలూ, సుఖాలూ, తీర్చగల పథకాలను మనం రూపొం 

దించి కృషి చేయాలి. ఈ పథకాల (ప్రయోజనం పొందగల అర్హత వారికి 

కలిగించాలి. అందుక పాఠశాలలనూ, వసతి గృహాలనూ, శిక్షణ తర 

గతులనూ మనం ప్రారంభించాలి. ఈ విధమైన భౌతికోవశమనంతోబాటు, 

వారిలో దై వభ క్రిని “పెంపొందించి వారి మనస్సులలో హిందూధర్మం పట్ల 

[యేమాభిమానాలనూ, తోటి హిందువుల పట సమె క్యతా భావాన్నీ మరల 

ప్రజ్వలింవచేయాలి. అందుగ్గాను మనం, ఊన్నతులూ, అధములూననే 

భ్రమలు విడచి, సమానతా భావం గల్లి వారితో మనం కలసి మెలసి సోదరు 

లల్లే జీవించాలి. వారితో అరమరికలు లేకుండా మనం కలసిపోవాలి. 

కలసి భోంచేయాలి, కలసి పాడుకోవాలి. పవిత్రమైన భ క్తిగీతాలను 

అందరం కలసి సంకీర్తన చేయాలి. 

ఆపై న- గిరిజనులతో మరొక సమస్య వుంది. నిరంతర సంచారం 

వారి కలవాటు. కొద్ది కాలంపాటు గూడా, ఒకే (ప్రదేశంలో వారు నివానం 

వుండనప్పుడు వారికి శిక్షణ నివ్వటంగానీ, సంస్కారాల నలవరచటంగానీ 

ఏలా సాధ్యమన్నదే సమస్య. అటువంటి వారి కొరకు (ప్రభుత్వం ఏదో 

కృషి చే నున్నది; అందులో నందేహం లేదు. కానీ [పభుత్వం అంటే 

కేవలం కార్యనిర్వహణా యంత్రాంగం మాత్రమే గదా! అట్టి యాం్యతిక 

వ్యవస్థ, (ప్రజల యొక్క (ప్రవర్తనా సరళిని మార్చజాలదు. మాన 

వత్వంలో మాధుర్యాన్ని చవి చూపినపుడు మాత్రమే, మన గిరిజనసోదరులు 

ఒకచోట స్థిరపడి జీవించేందుకిష్టపడతారు. అడవులలో తిరుగుతూ వుండే 
అ 
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కనారమృగాలను కూడా మచ్చిక చేస్తి “పెంపుడు జంతువులనుగా మనం 

గృహజీవితానికలవాటు చేయగలిగి నప్పుడు, మరింత నుఖతరంగా, నాగరి 

కంగా వుండే జీవిత పద్ధతుల ననుసరించేట్టు మన సోదరులకు మనం నచ్చ 

చెప్పలేమా? 

ఈ [ప్రాంతాలలో విదేశీ మత(ప్రదారకులు ఏలా వని చే స్తున్నారో 

చూడండి. వారి కృషినీ వట్టుదలనూ చూచి మనం ఆశ్చర్యపోతాం. ఎంతటి 

కష్టాన్నయినా నరే వారు చిరునవ్వుతో నే అనుభవి స్తున్నారు. వారు ఎంతో 

దూర దేశాల నుండి వచ్చి, దట్టమైన కీకారణ్యాలలోకి పోయి స్థిరనివాస 

మేర్చరుచుకుంటున్నారు. స్థానిక (పజలలాగానే వారు కూడా అక్కడ 

చిన్న చిన్న ఇళ్ళల్లో నివసి స్తున్నారు. వారితో కలిసి జీవి స్తున్నారు. వారి 
భాషను నేర్చుకుంటున్నారు. స్థానికమై న ఆచార వ్యవహారాల్లో తాదాత్మ్యం 

చెందుతున్నారు. వారు స్థానికులతో, చాలా ఆప్యాయతతో వ్యవహరిస్సుం 

టారు. వారి అనుభవం చూచి నేర్చుకుని, మనం కొంతైనా కృషి చేయ 

లేమా? 

“గతం'నుంచి గుణపాఠం 

మనం (వత్యేకంగా హెచ్చరిక చూవవలసిన విషయం ఒకటున్నది. 
అదే జనాభా లెక్కల సేకరణ. ఇస్తాం మతానుయాయులు వాళ్ళ సంఖ్యను 

పెంచి చెప్పుకుంటార'నేది మనకు తెలిసినదే. దాని వలన మన దేశ పరి 

స్థితుల్లో అనేక విషాదకర పరిణామాలొచ్చాయి. కాబట్టి సంఖ్యా బలాన్ని 

అంచనా వేయటంలో హిందువులు అజ్ఞానులు కారాదు. వారు జనాభాలెక్కల 

సేకరణలో తప్పకుండా తమ “పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలి. అటుపైన- ఏ 
పంథకు, ఏ కులానికి, ఏ వంశానికి, ఏ తెగకు చెందినవారై నప్పటికీ, 

హిందువులందరూ, తమది “హిందూ జాతి అనే తప్పక నమోదు చేసు 

కోవాలి. దూర (ప్రాచ్య (పాంతంలో ఉన్న మన సోదరులు. వారు నాగు 
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లైనా, కాశీ, జె వై ౦తియా, మికిర్, ,మిజో వంటి ఏ తెగలకు చెందిన వారైనా 

సరే, తమ వస్త్రధారణ తీరులలో, భాషల్లో, ఆహార పద్ధతుల్లో, [ప్రాంతీయ 

ఆచారాల్లో ఎంతటి తేడాలున్నప్పటికీ అంతా తమది హిందూ జాతి అనే 

చెప్పుకోవాలి. మనది ఒకే ఒక సామాజిక అ స్తిత్వమనే మౌలిక సత్యం 
ఎల్లప్పుడూ మనస్సులలో నిలుపుకోవాలి. 

అటువంటి మౌలిక సమైక్యత లేకపోవటం చేతనే, ఆ [ప్రాంతాల 

లోని మన సోదరులు విదేశీ క్రై స్తవ మత పచారకుల కుతంత్రాల నుండి 

బియటవడటానికి ఎంతో కష్టపడవలసివస్తోంది. చీలికలై విడివిడిగా 

[బితుకుతున్నందుననే వారు 'అచట రెండవ తరగతి పౌరుల స్థితికి దిగ 
జారిపోయారనే విషయం వారుగు ర్రించాలి. అందుకనే క్రై న్హవలు అల్బ 

సంఖ్యాకులే అయినప్పటికీ, తమ (ప్రభావాన్ని పటిష్టం చేసుకొని, ఆ 

[ప్రాంతంలోని కొన్ని భాగాలలో, తమ నాయకత్వాన్నీ, అధికారాన్నీ 

సుస్థిర ౦ చేసుకోగలుగుతున్నారు. 

సుగుణ సమృద్ది 
ఇ 

అట్టి వనవానులైన సోదరులతో కలసిమెలసి జీవించినప్పుడే, 
ధెర్యం, తెలివితేటలు, పరిశమ, నిజాయితీ, సొహార్లం, సంస్కృతి, 
య్ అ 

ఆధ్యాత్మిక సంస్కారాల వంటి అనేక సద్గుణాలు వారిలో ఉన్నాయని 
మనం గుర్తించగలం, మన మై న్యంలోని మహావీరులెందరో వారి నుండి 
వచ్చినవారే, బహుశః మహారాణా (పతాప్ ఒక్కడే, వారితో నన్నిహిత 

సంబంధా లేర్పరుచుకొని, వారిని, మిగిలిన సమాజంతో సమాన భాగ 

స్వాములనుగా చేసాడనవచ్చు. ఆ (ప్రాంతంలోని వనవాసులు_ భిల్లులన 

బడేవారు.. రోసపు[తులతో సమంగా నిలబడి, భుజం కలిపి, తరతరాల 

పాటుగా, స్వదేశ, న్వధర్మరక్షణ నిమి తమె వీరోచితంగా కృషి చేసారు* 
జాజి యు 
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మనం సరిదిద్దుకుందాం 

కేవలం వారిని దోచుకునేందుకే ఈ రోజుల్లో మనవాళ్ళు కొందరు 
వారి దగ్గరకు చేరుతున్నారు. గోమాంస భక్షకులని వారిని నిందిస్తూ, 

అందుకనే వారితో కలసి జీవించలేమనీ, వారిని హిందువులుగా పరిగణించ 

రాదనీ కొందరంటుంటారు. కానీ వారి పరిస్థితులను ఎన్నడై నా మనం 

సానుభూతితో అర్ధ ౦ చేసుకున్నామా? ముందుగా చెప్పాలంటే... అసలు 

మనలో ఎవరై నా, వారి దగ్గరకు పోయి గోవువట్ల భ క్రిని గురించి వారికి 

(ప్రబోధించారా? గోవును తల్లిగా చూచుకోవాలని వారికి చెప్పారా? లేదు. 

అటువంటప్పుడు, తప్పు వారిదికాదు. మనది. రెండవ విషయమేమిటంతే _ 

తమ పొట్ట నింపుకునేందుకు తగినన్ని ఆహారపదార్థాలు వారికి లేవు, 

అందుచేతనే కేవలం, గత్యంతరం లేక, తప్పనిసరిగా వారు గోమాంస 
భక్షణకు అలవాటుపడ్డారుకానీ, వ్యామోహం చేతనో, విలానంగానో కాదు. 

ఈ విషయంతో కూడా లోపం మనదే. వారి వద్దకు పోయి, వారికి బోధ 
చేసి, వారి జీవన పరిస్థితులను బాగా ఊన్నత వరోచి, వారి సాంస్కృతిక 
వ్థాయిని గూడా మెరుగుపరచటం ద్వారా మన లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవలసిన 
బాధ్యత, మన వంటి ఇతర హిందువుల మిద ఉంది. 

వారిని ఊఉ పేక్షించటానికి కారణం మన సొంఘిక వ్యవస్థయే అని 

చెప్పటం పొరబాటు. పూర్వకాలంలో, సమాజవ్యవస్థలో, పంచాయితీ పద్ధతి 
మౌలిక పప్రమాణమై ఉన్నప్పుడు, ఈ వనవానులకు గూడా, దానిలో ఒక 
గౌరవస్థానం ఉండేది. అతిప్రాదీనంగా శ్రీరామచందదుని పరిపాలనా 
పద్ధతుల వర్ణనలలోనే.. ఈ విషయం మనకు కనిపి స్తుంది. 

కర్మయోగం 

ఈ సోదరీ సోదరులతోటి మనకు సంపర్క, బాంధవ్యాలు గత 
అనేక శతాబాలుగా లేవు. అదే, వారి పట ఈనాటి మన ఊపేక్షకూ, వారి 
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వెనుకబడినతనానికీ గూడ ముఖ్య కారణం, సమాజంలోని ఇతరుల వలే 
విద్యాబోధనను సద్వినియోగం చేసుకోగల అవకాశం వారికి లేదు. సాొంకే 
తికమె న, తదితరమై న శిక్షణ లేని కారణంచేత, ఉత్ప రి చేయటం, అభి 
వృద్ధి. చెందటం వంటి సామర్థ్యాలలో వారు వెనుకబడిపోయారు. 

ఈ విధమై న విద్యాపబోధాన్ని, మనం, మన దేశం యొక్క మారు 
మూల (గామాల్లో, కొండల్లో, కీకారణ్యాల్లో, ధర్మమంటే కేవలం కొన్ని 

మూఢాచారాల మూటగా మా(త్రమే భావిస్తూ కుంచించుకుపోయినవార లకూ, 
ధర్మం గురించి తెలునుకునేందుకూ, తదనుగుణంగా జీవించేందుకూ, ఎట్టి 

అవకొళొలూ లభించనివారలకూ అందించాలి. ఈ కృషిలో కష్టనష్టాలూ, 

పరీక్షలూ తప్పవని గు _ర్రిందాల, ఈ పనిచే సే గ్రా మనల్ని మెచ్చేవారుండరని, 

తరుచు మనకు అనిపించవచ్చు. కానీ వెంట వెంటనే ఫలితాలు వసాయనీ, 
ఏవో అద్భుతాలు జరుగుతాయనీ ఆశించకుండా మనం కఠోర వా స్తవాలను 
ఎదుర్కొనాలి. అపరిమితమైన సహనంతో, నిజమైన కర్మయోగిలా, 
వైతన్య స్ఫూర్తితో విజయసాధనకై మనం ముందడుగు వేయాలి. 

అందరినీ సేవింవాలి 

దోషాలన్నిటినీ ఇతరుల నె త్త్న రుద్ది సంతోషించే కార్యకర్త ర 

లనేకులుంటారు. వారిలో కొందరు ఈ దోషమంతా రాజకీయమై న వికృతు 
లపై ఆకోపిసారు. ఇంకొందరు, త _స్తవులూ, మహమ్మదీయుల వంటి 

మళదురభిమానుల యొక క్క దురా క్రమ చర్యలే దీనికి కారణమంటారు . 
మన కార్యకర్తలు అట్టి ధోరణకులకు దూరంగా ఊండాలి. మన |వజల 
కోసం మన ధర్మం కోసం వారు సరైన స్ఫూర్తితో కృషి చేయాలి. 

నహాయమవసరమున్న మన సోదరులందరకూ చేయూత నిచ్చి, వారి 
కష్టాలను తొలగించేందుకు పరి శ్రమించాలి, ఇట్టి సేవలో, మనిషికీ మనిషికీ 
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నడుమ తేడాలను చూపరాదు. అతడు క్రై స్తవుడే గావచ్చు, లేదా మహమ్మ 

దీయడో, మరే మతాన్ననుసరించేవాడో అయి వుండవచ్చుగాక, _ మనం 

మాతం, అందరినీ సేవించాలి. ఎందుకంపే, (ప్రమాదాలూ, కష్టనష్టాలూ, 

మతంతో (ప్రమేయం లేకుండానే, మానవులందరినీ ఒకే రకంగా బాధిస్తాయి, 

తోటి మానవుని దుఃఖం పోగొశ్రేందుకు చేసే సేవను, మొహమాటానికో, 
జాలిపడో చేస్తున్నామనే భావంగొక, జీవులన్నిటి హృదయాలలో నిండివున్న 

పరమాత్మను సేవిన్తున్నామనే (శద్ధాభావంతో చేయాలి. మనకు తల్లీ, 
తండ్రీ, సోదరుడూ, స్నేహితుడూ, సర్వన్వమూనై న పరమాత్మ యొక్క 

పవిత్ర సేవలో మన సర్వస్వాన్నీ సమర్పించాలని |వబోధించిన మన ధర్మ 
స్ఫూర్తితో ఈ సేవాకొర్య క్రమం నిర్వహించాలి. మన ఈ (ప్రయత్నాలు, 

సనాతనమూ, శాశ్వతమూనై న మన ధర్మం యొక్క కీర్తి పతిష్టలనూ, 
తేజన్సునూ, జాజ్వల్యమానం చేయటలో సఫలమగునుగాక! 

(ప్రశ్న: మన సాంస్కృతిక భావాలను గిరిజనులలోనూ, ఇతర 

తెగల వారిలోనూ కలిగించడమెలా? 

సమాధానం ; వారితో సమంగా వ్యవహరి స్తేనే ఇది సాధ్యం, 

మనం మహోన్నతులమనుకుంపే ఈ పని చేయటం కుదరదు. ముందుగ 
వారంతా మనతో సమానులనీ, మన సోదరులేననీ వారికనిపించేట్టుచేయాలి. 
మన యొక్క నిజమై న (పేమాదరాలను వారనుభవించేలా చేయాలి. 

అప్పుడు మాత్రమే వారు మన పిలుపును విని, మనం చెప్పింది అవగాహన 

చేనుకు నేందుకు సంసిద్ధులౌతారు. 
వౌ న్తవానికి, ప్రాచీన కాలంలో, వారితో సాంస్కృతికసంబంధాలను 

నిలుపుకునేందుకు ఏర్పాట్లుండేవి. ఆ |పాంతంలో ఉండే “గోస్వాము"లనే 
వారు, గిరిజనులతో కలుస్తూ, వారికి విద్యాబోధన చేసి, వారి యొక్క 
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సొంస్కృృతిక స్థాయిని, మెరుగు చేసేందుకై. (ప్రత్యేకంగా ఏర్పడ్డారు. 

అస్సాములోని వీరంతా, చైతన్య మహా ప్రభు 4 శిష్యులై న ఆచార్య శంకర 
దేవుల పంథకు చెందినవారే. ఒకసారి వారిలో కొందరిని నేను కలిసాను, 
“అటువంటి అనాగరిక వ్యక్తులతో మేం ఏలా కలియగలమని” వారన్నారు. 
అయినప్పటికీ, వారితో నేను కొంత చర్చించిన తర్వాత గిరిజనులతోబాటు 
కలిసి కూర్చుని భోజనం చేయటానికి వారంగీకరించారు. గిరిజననాయకులు 
వచ్చారు. కానీ నహపంక్షి భోజనం సాధ్యమవుతుందని వారెన్నడూ 
ఊహించలేదు. అందుకే వారు దూరంగా, గుంపుగా గుమిగూడి ఉండి 
పోయారు. అప్పుడు “మనమంతా సోదరులమే”నని చెప్పి ఇద్దరు గిరిజన 
నాయకులను భోజనం నిమి త్రమై నా కిరుపక్కలా కూర్చోబెట్టుకున్నాను. 
వారికి నోటమాట రాలేదు. మనం వారికి దూరదూరంగా ఊండిపోతూ, 
వారు చాలా దిగజారిపోయిన వారంటూ, వారిపై ఏవేవో నిందారోపణలు 
చేస్తూ వుంటాం. ఇదే మనతో వచ్చిన పెద్ద ఇబ్బంది. 

ఈమధ్య గిరిజనులు పప్రభుత్వోద్యోగులను కలుసుకోవటాని కే ఇష్ట 
పడటంలేదు. ఎందుకో తెలుసా? ఒక విధమై న “నాగా” తెగవారున్నారు. 

కొమ్ములాగా పొడుచుకువచ్చే విధంగా, నుదిటిపై న తమ జుట్టును ముడిగా 
చుట్టుకొనే అలవాటు వారికుంది. అదే అందమనీ, అది వారికి గౌరవం 
కూడా కలిగి స్తుందనీ రకరకాలుగా వారు భావిస్తారు. ఇట్టి ప్రజల సంక్షేమం 

చూచేందుకు నియోగింపబడిన ఒక అధికారి ఒకసారి అస్సాముకు వచ్చాడు. 
గిరిజననాయకులు ఆతనిని చూడటానికి వచ్చారు. ఆ అధికారికి ఇంగిత 

జ్ఞానం కించిత్తు గూడా లేదు. అతడు వారి నాయకుల్లోని ఒకణ్ణి పట్టుకొని, 
అతని జుట్టు "ముడిని చేజిక్కించుకుని, ముందుకు గుంజుతూ “కన్ని క్ త్తి 

రించేయ్. “సీవు ఆధునిక మానవుడివిగా మారితీరాలి” అన్నాడు. అదిచూచి 
నాగా నాయకులు దిగ్భాాంతి చెందారు. ఆతడు కనీసపు ఇంగిత జ్ఞానమైనా 

లేకుండా వారితో అలా ఎందుకు [పవ ర్రించాడు! వారి విశ్వాసాలను నమ్మిక 
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లనూ ఎందుకు గౌరవించలేకపోయోడు?? ఇంక ఆ తరువాత నుంచీ ప్రభు, 
త్యోద్యోగులను నాగా [పజలు కలి సే ఒట్టు. 

(బొంబాయిలో 'వడ్డరు "అనబడే ఒక వెనుక బడిన కులసంఘాధ్య 

కునితో జరిపిన సంభాషణ) 

ప్రశ్న: మా కులంతో విద్యాప్రమాణాలు చాల తక్టువ, మెట్రిక్ లో 

ఊ త్రీష్టలై నవారు ప్రభుత్వకార్యాలయా ల్లోనూ, వరి గ్రమల్లోనూ, గుమాస్తాలు 
గానో కావలాదారులుగానో ఉద్యోగం చే స్తున్నారు. అంకకన్న 
(పెచదువులున్న వారు కొన్ని ఉన్నత ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు. కానీ 

వారి సంపాదనలు, కాయకష్టం చేసి సంపాదించుకొనేవారికన్న తక్కువ గా 
ఉంటున్నాయి, ప్రభుతో ద్యోగాల్లో చేరటానికి అవసరమై న అర్హతలను, 

మా కులానికి సంబంధించినంతవరకూ తగ్గించవలసిందిగా (్రభుత్వాన్నిమేం 

కోరుకుంటున్నాం. 

సమాధానం : విద్య తప్పనిసరిగా ఉండాలి, సందేహం లేదు. కానీ 

కాయకష్టం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం అధికమై తే, అప్పుడు మెటిక్లో 
4 శ్రీర్హులై నవారు కూడా కాయక షమే చేయాలి. విద్యాకాయకష్టములు ఒక 

దానికో ఒకటి పొనగనివి కావు. ఈ రెంటినీ జోడించినప్పుడు మాత్రమే 
నమృద్ధి లభి స్తుంది. 

మో వాళ్ళ ఉద్యోగాల కోసం విద్యా ర్లతలను తగ్గించమని కోరటం 

కూడా మంచిదిగాదు. అలా కాకుండా, చదువులో వెనుక బడివున్న తరగతులకు 
చెందిన మన (ప్రజలు, తమ విద్యాప్రమాణాలను "పెంపొందించుకునేందుకు 

తప్పక చొరవచూపాలి. ఈ సంవత్సరం కనీసార్హ తకు, లీఫ్ శాతం మార్దులు 
అవనరమై తే రెండేళ్ళ తర్వాత దానిని 40ళాళానికి 'పెంచమనికూడా మారు 

కోరాలి. అటువంటి న్వయంకృషి ఉంటేనే వెనుకబడిన తరగతివారు 

తమంతతాముగా పెకి రాగలుగుశారు, లేకపోతే ఆ తరగతులకు చెందిన 

పిల్లలకు జీవితంతో ఉన్నత ఆకాంక్షలూ, లక్ష్యాలూ, ఎన్నడూ ఏర్పడవు. 
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ఎక్కువ తెలివితేటలూ, సామర్శ్యం అవసరమై న ఊన్నత పదవులకు, 

వారు శాశ్వతంగా దూరమై పోతారు. 'పెగా తెలివితేటల స్థాయి తక్కువగా 

ఉన్నవారు ఏ రంగంలో = పని చే న్తున్నానరే_ దా దాని స్థాయిని గూడా దిగ 

జార్చగలరు. అటువంటప్పుడు అతనితోసహా అనేకమంది [పాణాలుకూడా 

సంకటంలో పడకాయి, ఇదే సూత్రం వై ద్యులకూ, ఇంజనీర్తకూ, సాంకే 

తిక నిపుణులకూ కూడ వర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా శాస్త్రీయమూ, సాంకే 

తికమూనై న ఈ యుగంలో, మనం మన శ కినీ, నె పుణ్యాన్నీ “పెంపొం 

దించుకోవటం తప్పనిసరి. అందుచేతనే మన పిల్లలు సరై న ఆకాంక్షల 

నలవభుకొని, తమ యొక్క సామర్యాన్నీ , విద్వావమాణాలనూ, సెంపొం 

నించుకు నేలా సూచుకోవటం అవసర స్ట విషయం పట్ల మీకు మరింత 

పట్టుదలుండాలని నేను కోరుతున్నాను. 

[ప్రళ్నించినవారు : మీరు చెప్పింది సరికొత్తగా ఉంది, ఈ 

విషయం నేను ఒప్పుకుని తీరాలి. ఇంతవరకూ ఈ ఆలోచనలను మా 
కెవ్వరూ చెప్పలేదు, మి భావనే సరియైనదని నేననుకుంటున్నాను. 

ప్రశ్న : మతవరమై న, సామాజికమై న వ్యవహారాల్లో యజ్ఞోవ 
వీఠం, గోత్రముల వంటివి, మాకు లేకుండా “చేయటం ద్వారా అన్యాయం 

చేసారని మా నంఘంలో కొందరు బాధపడుతున్నారు. దీనికి మీరు 
నూచించే వరిష్కార మార్గమేమిటి? 

సమాధానం ; మో వారికి, యజ్లోవ వీతాలు, గో|తాలూఇవ్వవచ్చును, 
వారికి తమ గో[తం తెలియకపోతే, వొరి పురోహితుని గో(తమే, వారి 
గో త్రమవుతుంది. పూర్వకాలంలో అలా జరుగుతూండేది. అది శాస్త్ర 

సమ్మతం కూడా. ఏ గో త్రమునకూ చెందనివొరుంకే. అందరూ కశ్యపుని 
సంతానమేనని భావింవబడుతుంది కొబట్ట- వారంతా కాళ గప గో (తౌనీకి 

చెందినవారేనని శాస్త్రాలలో ఊంది. 'ధర్మవిధులలోనూ, దేవాలయాల 
ఎర్చునలలోనూ, వేదాధ్యయనంలోనూ, నర్వసామాన్యంగా మన సాంఘిక, 
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ధార్మిక వ్యవహారాలన్నింటిలోనూ వారికిగూడా, సమానమై న హక్కు_లనూ 
(పతిప త్తినీ ఇచ్చితీరాలి. ఈనాడు మన హిందూ సమాజంలో కనబడుతున్న 
కులతత్వపు సమస్యలన్నిటికీ ఇది ఒక్కటి మాత్రమే సరియైన పరిష్కార 
మార్గం, ఈ విషయాన్ని నేను కలుసుకున్న శంక రాచార్యులందరకూ, 

అలాగే నే కలిసిన ఇతర ఆచార్యులకూ మనవి చేసాను. 
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॥ మానవతా భావమే 
ఆలీ అడ మహత్తర పరిష్కారం 

(కాఫీ తోటల యజమానుల, పార్మిశ్రామికవే త్రల నుద్దేశించి 
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హునందరి హృదయాలకూ, అతిప్రియమూ, సన్ని హితమూనె న 
మన ధర్మం, మన సమాజాల యొక్క పునరుజ్జీవన కార్యంలో మనం ఎటు 
వంటి నిర్జిష్టమై న సహకారాన్ని, అందించగలమో ఆలోచించుకునేందుకే 
మన మిక్కడ సమావేశమయ్యాం. ఈ సందర్భంలో కొన్ని విషయాలను 

స్పష్టం చేసేందుకుగాను నేను, అస్సాం (పాంతానికి చెందిన తేయాకుతోటల 

యజమానుల ఉదాహరణ మో ముందుంచుతాను. 

వ్యత్యానం 

అక్కడ ఆంగ్రేయలకు చెందిన కొన్ని తేయాకు తోటలున్నాయి. 

ఆంగ్లేయడై న తోట యజమాని, తన కార్మికులతో ఏలా ప్రవ ర్తిసా 
డన్నదే ఇపుడు మన ముందున్న |పశ్న. అతడు వారిండ్లకు పోతాడు. 

వారి పిల్లలను లాలిసాడు. స్వయంగా వారి యొక్క వై ద్యావసరాలను 

సమిక్షస్తాడు. తన వద్ద పని చేసే వారి కుటుంబంలోని అందరితోనూ 
అతడు మానవతాపూర్ణమై న సంబంధాలను నిర్మాణం చేసుకుంటాడు. అత 
డంతటితో ఆగడు; తన తోటలో ఒక చర్చినిగానీ, (ప్రార్ధనా మందిరాన్ని 
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గానీ, నిర్మిస్తాడు, అతడూ, ఆతని కార్యనిర్వాహకోద్యోగులు, వారి వ్లార్రి 
కుటుంబాలూ, (ప్రతి ఆదివారం ఉధయం తప్పనిసరిగా అక్కడికి ఫోశాప, 
కార్మికులను చర్చిలోని (ప్రార్థనల్లో పాల్గొనేందుకు కూడా వారు ' ప్రోత్స 
హిస్తారు. దానికి హాజరైన “వాళికి నౌరు మరికొన్ని అధిక ప్రయోజనాలను 
ఇవ్వచూప్పళారు. వత్ వారం, చర్చిని సందర్శించేవారికి ఉసరేశాలు 
చేసేందుకు వారొక మతగురున్నను గూడా అదట నియమిస్తారు. అట్టి 
(వలోభనాలూ, పప్రోళ్సాహాలతో వారు తమ కార్మికులను నై 3 స్తవ మలం 
లోనికి మార్చడంతో చాలావరకూ విజయవంతులయ్యారు. అభ కేయాకు 
తోటలకు యజమానులై న హిందువులు గూడా ఉన్నారు. ' వారికీ హిందూ 
తోట యజమానులకూ వ్యత్యానం ఎంతో ఉంది. హీందూ యజమానులకు, 
కార్మికులతో నంబంధబాంధన్యాలు, స్నే హభావపూళ్వకంగాకాక విభిన్నంగా 
ఉంటున్నాయి, పారు కార్మికుల నుండి, వీలై నంత ఎక్కువగా వనిని 
రౌ బట్టుకోవటానికి మాతమే (ఫయత్నం చేస్తారు. అందుకనే అచటి కార్మి 
కులు తమ నిరననను వ్యక్తం చేస్తీ తిరుగుబాటు చేసీ అదిక జీశాలనూః 
మరింత మంచి నదుపాయాలనూ కోరుకుంటుంటారు. ఈ ఉదిక్తత రోజు 
రోజుకీ పెరుగుతూ వున్నది. ఇది కేవలం ఆర్థిక విషయాలకు " మూతమే 
పరిమితంగా లేదు, వారిరున్నరి మధ్య సాంఘిక సంబంధ, బాంధవ్యాలు ఏ 

మాతం లేవు, కార్మికలతోటి, తమ ఛ్యవహారాల్లో, మానవతా భావాన్ని 
ఆ యజమానులు [వదర్శించరు, కార్మికుల యొక గా ఇండను వారెన్నతూ 
నందర్శింఛరు.  కొద్దిషాటిగానై నా వారి నుఖదుఃథాలలో యజమానులు 
పాలుఫంచుకొనర్లు, 

వారిని చూవై నా నేర్చుకోవాలి 

విదేశీయలు,-.. దుష్టబుద్ధితోనే అయినప్పటికీ. స్థానిక (వజలతోటి 
అంతటి మానవశాబంధాలను' కలిగి వృంటుంపే, మనవాశ్ళే స్వాతిశయంతో 
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మన |[వజల పే నిర్తక్ష్యంగా (ప్రవర్తించటం చూ స్తే ఎంతో విచారం 

కలుగుతుంది. ఎంతోమంది కార్మికులుగా తమ వద్ద ఉద్యోగాలలో చేర్చు 

కొనే తేయాకు తోటల యజమానులూ, పరిశ్రమల యజమానుల వంటి 

న్వదేశీయలు, (ప్రస్తుతపు రోజుల తీరును గుర్తించి మన తోడబుట్టిన 

బంధువులేఅయిన కార్మికులపట్ల, తమ బాధ్యతలనుగుర్తించి జాగరూకతతో 

నడచుకోవటం ఈనాడెంతో అవసరం, కార్మికులు ఈనాడు, ఆర్డికంగా, 

సాంఘికంగా వెనుకబడి ఉన్నారు. పనిభారానికి నలిగిపోతున్నారు, వారి 

కన్నీటిని తుడువటానికి, యజమానులలో మాననతాపూర్ణమై న ప్రవర్తన 
ఛాలా అవసరం. వారు (ప్రతి తేయాకు తోటలోన లేదా కార్మికవాడ 

లోనూ, ఒక దేవాలయాన్ని కూడా నిర్మించి, అందులో వారం వారం 

భజనకూ, అర్బనకూ, ధర్మోపన్యాసాలకూ, హరికధలకూ తగిన ఏర్పాట్లు 

చేయాలి. 

అంతరికమయిన మంవితనంవట్ర విశ్వానం ఉండాలి 

తామిటువంటి మానవతా దృషిని |ప్రదర్శి సే, కార్మికులు కట్లు తప్పి 
ర — రు 

పోయి అలును చేసి నె త్తి కెక్టుతారని యజమానులు కొందరు వాది స్తుంటారు. 

కానీ సామాన్యంగా అలా జరుగుతుందని నేననుకోను, మానవతా భావాల్లో, 
చేషల్లో కేవలం నటనగాక, నిజాయితీతో సవ రి సున్నారని కార్మికులు 

అణు అలక ఆల 

గురి స్తే, క్రమేణా వారు సరిగానే ప్రవ రిసారు. ఉధాత మానవతా 
అను ఆట ఆనాటి జుంటి వ 

గుణాలను నమ్మకుండా, సహృదయత లేనివారై న మన |వజలుంటారని నే 
నెన్నడూ ఊహించలేను. మన నిత్యానుభవం కూడా అట్టిదే. వారి ఊహ 
కేవలం అపోహ. ఒకసారి నేను కాశీ విశ ఇవిద్యాలయంలో వని చేస్తు న్న 

వుడు, మా ఇంటి నౌకరొకడు, ఏవో విలువైన వన్తువులను దాచేసినందు 

గాను తన స్వ(గామంతో నిర్నంధింవబడ్డాడు, ఆ వ స్తువును నేనే అతనికి 

ఇచ్చాననీ, అతడు చాలా నిజాయితీగలవాడనీ, నేను హామి ఇచ్చింతర్వాత 
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రక్షకభటులాతన్ని విడిచిపెట్టారు. ఆ తర్వాత నుంచీ ఆ సేవకుడు ఇతః 

పూర్వం తనలో ఏదై నా అవినీతి వుంకే, దాన్ని విడిచిపెట్టి, మా పట్ల 
మెలా అ 

నిజాయితీతో ఆదర్శ[ప్రాయమై న సేవ చేసాడు. 

ఒకసారి కార్మికులకు సామ్యవాద భావనను, మూఢ సిద్ధాంతంగా 

నూరిపో స్తే, ఇక, వారు మన చర్యలన్నింటినీ,-. అవి ఎంతటి సద్భావంతో 

కూడివున్నవై నప్పటికీ- సందేహంతోనే చూస్తారు కదా? ఇట్టి సామ్యవాదుల 

నెదుర్కొనట మెట్లా?ొ అని తరుచు ఒక (ప్రశ్న వినబడుతూ వుంటుంది. 

అందుకు, “సామ్యవాదులు మానవతా స్పర్శ లేనిచోట మాత్రమే కాలూన 

గలరని” నా సమాధానం. మానవత్వపు మాధుర్యాన్ని మించగల “ఇజం 

ఒక్కటి గూడా లేదు. కార్మికులు ముందుగా మానవులే. ఆ తర్వాతనే, 

వారు సామ్యవాదులయితే కావచ్చు. 

మనలో జాలి లేనే లేదు 

ఈ విషయంలోనే. అంతే మానవతా స్ఫూర్తిలో, సానుభూతిలో 

మనం వెనుకబడుతున్నాం. ఈ లోపం కేవలం తేయాకు తోటల్లోనూ, పరి 

(శ్రమల్లోనూ, మాత్రమేగాక, (గ్రామాల్లో, నగరాల్లో కూడా, మన ప్రజలందరి 

నిత్యజీవితంలో ఎదురవుతూ వుంది. ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. నేడు 

తమ ఇంటిపనికై , పని మనుషుల నేర్చాటు చేసుకోగల సంవన్ను లెందరో 

ఉన్నారు. అయితే, సామాన్యంగా పనిమనుషులు, తమ యజమానుల 

ఇంటికి తమ పసిబిడ్డలతోసహా వస్తారు. బిడ్డను ఒక మూల దిగవిడచి, తమ 

పనిపాటుల్లో వారు నిమగ్నమై పోతారు. ఆలనా పాలనా లేకుండా వున్న ఆ 

చిన్నపిల్లలు ఏడ్చి, ఏడ్చి గొంతుక తడారిపోయి, పడివుండటం కూడా 

మామూలు దృశ్యమే. అయితే ఆ ఏడ్చే బిడ్డ గురించి, ఆ ఇంటి యజమాను 

రాలు ఏమి పట్టించుకోకపోవటం కూడా వింత కాదు. కొద్ది నిమిషాలు పని 
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ఆపి, ముందుగా, ఏడ్చే పసిపిల్లనోదార ఎమని యజమానురాలు పనిమనిషికి 

చెప్పగలుగుతోందా? 

మన దేశంలో నేడెంతోమంది, మనవాశ్ళే కడుపు నిండా తిండికీ, 
ఒంటినిండా బటకూ నోచుకోక, నిరక్షరాస్యులె ఇ ధర్మం పట భకి 

జు ర se) ల 

శద్దలను, అలవరుచుకొనేందుకు ఏ అవకాశాలు-లేకుండా పడిఊంటున్నాడ, 
థి 

ఈ సావకాశాన్ని, సామ్యవాదులూ, త్ర _స్వవమత ప్రచారకులూ దుర్విని 

యోగం చే నున్నారు. ఆర్థికంగా ముందడుగు వేసిన ప్రాంతాల్లో కూడా 

నేడు క. సవ మత ప్రచారకులు సమాజం లోపలికి చొచ్చుకుపోవటం మనం' 
ay) ఆజం 

చూస్తూనే వున్నాం. 

అనుకరించదగిన ఉదాహరణ 

విదేశీ శ్ర _స్తవ మత పచారకులు, నుదూరదేశాల నుండి వచ్చి, 

దురుద్దేశాలతో అలా చేయగలుగుతూంపే, మన (ప్రజలవట్ల, మన ధర్మం 
పట్ల సవ్యమైన (ప్రేమను కలిగిన మనం అఆ పనినే మరింత బాగా 
చేయగలం. తమిళనాడు [ప్రాంతంలోని ఇడిందకరై_ అనే [గామంలోజరిగిన 

ఒక చిన్న పప్రయోగముంది. ఐదు వందల సంవత్సరాలకు పూర వం 

మోసంతో ఆ గామాన్నంతా టీ _స్రవంగా మార్చారు. కానీ ఈ మధ్యనే 

ఆ (గామ(ప్రజానీకం తమ తాతముతాతలనాటి హిందూధర్మంలోకి 'తిరిగి 

రావాలని నిశ్చయించుకున్నారు. మన స్వామోజీలలో ఒకరు అక్కడకు 

వెళ్ళి వారియొక్క పునరాగమనోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. అయితే ఆ 
(ప్రజలకు ఎన్నో సమస్యలున్నాయి. మొదటిది నిరుద్యోగ సమస్య. 

వారంతా చాలా బీదవాళ్ళు. వృ త్తిరీత్యా జాలరులు. వర్షాకాలంలో వారు 

సము ద్రంపై వేటకు వెళ్ళలేరు. అప్పుడు వారికి పనేం ఉండదు. కాబట్టి 

తినడానికేమి ఉండదు. మంగుళూరొకు చెందిన గణేళ్ దీడీసంస్థ యజ 

మానులు చొరవతో ముందుకు వచ్చారు. స్త్రీలకూ, బాలురకూ వని 
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చూపించి, వారు తమ జీవనోపాధిని సంపాదించుకోగలిగిన ఒక చిన్న 

కేంద్రం స్థాపించారు. అటుపైన మరికొంతమంది ఉదారులై నస్నేహితులు 

ముందుకొచ్చి, వారు వాడుకునే వలలకు అవసరమైన వస్తువులు సమ 

కూర్చారు. ధర్మాచార్యులొకరు ఒక దేవాలయ నిర్మాణానికి విరాళమిస్తానని 

(ప్రకటించారు. చుట్టుపట (గామాల నుండి కూడ (పజలు వచ్చి తరుచు ఈ 

[ప్రజానీకాన్ని చూచిపోతుంటారు. అందుకు ఆ (గామ స్తులెంతో సంతో 

షి స్తుంటారు. ఇడిందకరై లో జరిగిన ఈ ఉదాహరణ పరిసరాల్లో ఊన్న 

ఇతర గ్రామాల్లో కూడా, సవ్యమై న ధోరణిని సృష్టించింది. ఇదే మానవతా 
పూర్ణమై న ప్రవ ర్హనలోని మహేం్యదజాలం. 

విశాల హృదయం కోసం 

అన్ని [పొంతాల్లోనూ ఇట్టి సాహనయత్నాలు చేపట్టవచ్చు. అట్టి 

పథకాలన్నిటికీ ఎంతో సాధనసంప త్తి తప్పక కావాలి. అయితే, భగవదను 

గహం వలన సంవన్నులై యున్నవారు ఈ పని నిమిత్తమై ముందుకు 

వచ్చి సహాయం చేయాలి. ఈ బాధ్యత వారిదే. 

దేవాలయాలను చక్కగా నిర్వహీంపచేయటం కూడా వారి ప్రత్యేక 
బాధ్యతే. నిత్యపూజలకూ, దేవాలయ పవిత్రతకూ, అవసరమై న ఏర్పాట్లు 
చూచే నిమిత్తమై స్థానికంగా స సంఘాలు స్థాపించాలి. చేవాలయాలునిర్మించ 

టంలో గల ముఖ్యోద్దేశాస్నీ సఫలం చేస్తూ, దేవాలయ వ్యవహారాలకు, 

మార రదర్శనం, అజమాయిషీ చేసే విధంగా. ఒక ధార్మిక వ్యవస్థ, తద 

నంతరం నిర్మాణం కావాలి. ఈనాడు మన దేవాలయాలేన్నో జేర్జావస్థలో 
ఉన్నాయి. నిర్హఖ్ష్యినికి గురౌతున్నాయి. ఇది మన దేవీ, దేవతలపట్ల 
మనకు గల తృణీకారభావానికి గుర్తు. అదే, ముస్లిములను చూడండి, 
మారుమూలనున్న రహదారి ప్రక్కన ఎవరో ఒక పీరు పేరున పడివున్న 
ఇటుక కుప్పలకు గూడా ఏడాదికి రెండుసార్దు సున్నం వేసి ఒక ఆకువచ్చ 
జెండాను వారు దానిపై ఎగరేసారు. 
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ఇదంతా చేయాలం పే భ క్రిథావం, నిండైన హృదయాల వ౭టివి 

చాలా ముఖ్యం. హృదయం వీశాలమై నదయితే, నిధులూ, ఇతర సాధన 

సంప త్రులన్నీ వాటంతటవే వచ్చిపడతాయి, మన సమాజంపట్ల (పగాఢమైన 

(యేమ, మన హిందు సమాజం మరొకసారి, పరిపూర్ణ 'నమృద్ధితోనూ, 

క్రీ ర్రిప్రతిష్టలతో నూ, మహోన్న తిని పొందాలనే ప్ర వఆకాంక్షలుండాలి 

అవే మన హృదయాన్ని అతిఉదాత్తంగానూ, (శ్రద్ధామయంగానూ చేయ 
గలుగుతొయి, 



[| మాతృమూర్తులకు మనవి 

ఫసెన నమాజంలో మొగ్గ తొడుగుతున్న [కొత్త తరాలను సాక 

వలసిన (ప్రత్యేకమై న బాధ్యత మన మాతృమూ ర్తులపై వున్నది. అయితే, 

సాకటమంే సరై న అర్ధం ఏమిటో ఇపుడు ఆలోచిద్దాం. భోజనం పెట్టి 

బట్టలు కల్లి పిల్లలను సాళశాలలకు పంపించడం ఒక్కశేనా చేయాల్సిన 

వని? అలాకాక విది నిర్వహణవట్ల భక్తీ, స్వయంకృషీ, మాతృభూమిపట్ల 

(పేమ, సమాజసేవకు సంసద్ధత వంటి "సవ్యమై న సంస్కారాలను వారిలో 

అలవరచడం ముఖ్యవిషయం కాదా? శీలనిర్మాణంలోని ఈ అంశం వట్ల 

గద్ధ వహించడం మాతృమూ త్తు తుల (పధమ క ర్రవ్యం. ఇందు నిమి త్రమే 

వారు పసివారి మనసులను తీర్చిదిద్దగల అనేకములై. న చిన్న చిన్న "విన 

యాల పట్ల [శద వహించాలి. 
౧-0౨ 

వేకువవేసే ముద్రలు 

నా చిన్నతనపు రోజుల్ని గుర్తు చేసుకోగానే నేను మధుర న్మృతుల్లో 
మునిగిపోతుంటాను. వేకువనే వేను నిద నుండి మేల్కొనేసరికి మా 
మాతృమూర్తి తన |ప్రాతఃకాలకృత్యాలలో నిమగ్నమై వుంటూనే పొడుకునే 
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ఏవేవో సో త్రాలు, భగవన్నామ సంకిర్తనముల స్వరమాధురిని నేను చింటూ 
వుండేవాజ్డి. |ప్రశాంతమూ, గంభీరమూనై. న వేకువ వేళల్లో వినవస్తుండే ఆ 

మధుర మల నా పసి మననుమిద ఎంతటి (వగాథమూ, పవి త్రమూ 

నైన (ప్రభావ ముదలను ము డ్రించాయో గదా! దీనికీ, నేటి అధునాతనము 

లనబడే ఇండ్తకూ తారతమ్యం చూడండి, వేకువజామునే నేటి తల్లులు వారి 

పిల్లలను లేప నూ లేపరు, దై నసంకీ ర్తన కూడా చేయరు. తరచు పిల్లలు 

అనభ్యకరమై న సినిమా పాటలు వింటూనో, ఆ బాణీల్లో కూనిరాగాలు 

తీన్తూనో తమ దినకృత్యాన్ని (పారంభి స్తు సుంటారు. ఒక యువతి చదువు 

కోనిది కొదు_ వంటింట్లో పని చేసుకుంటూ, తన బిడ్డను నిద్రపుచ్చుతూ, 

అతి చవుకబారు పాటలను పాడుతూ వుంటుందనే "ఉదంతం నా కొకటి 

తెలును. తమ తల్లిదండ్రులలో యిట్టి (ప్రవ ర్హన చూచిన పిల్లలు “పెద్దల్ని 

అలాగే అనుకరిస్తారనుకోవడానికి ఆశ్చర్యం లేదు. ఆ విధంగా మన 

సంస్కృతీ నభ్యతలకు నోచుకోని కుటుంబాలలోని బిడ్డలు తేలికగా క జే కె స్తవ 

(ప్రచారానికి ఎర అయిపోతారు. 

ఎనిమిది, తొమ్మిది సంవత్సరాల వయస్సు కల్లిన ఒక బాలిక 

శలవల్లో ' 'తన యింటికి వచ్చినపుడు ఒక ఉదంతం జరిగింది. కృష్ణ 

జన్మాష్టమి రోజున [వతం చేసుకోవాలని తల్లి అనగానే ఆ పిల్ల “అటు 
వంటి వ్యభిచారి పుట్టిన రోజున మనకు పండుగెలా అవుతుంది? క్రీస్తు 
పుట్టినరోజున వండుగ చేసుకోవాలిగొనీ” అని తలిదం|[డుల్ని |పశ్నించింది. 

టి లు 

ఎనిమిది, తొమ్మిదేళ్ళ బాలిక తన తల్లిదండ్రులను అలాంటి అసభ్యమై న 

(పశ్నలు వేయడం మిరు ఊహించగలరా? మన మాతృమూర్తు రులు వేకువ 

జామునే పిల్లలను నిదలేపి, కుటుంబంలోని పెద్దలకు వారు నమస్కరించి 
తమ ఇలవేల్పును భక్తితో పూజించేట్లుగా చేయాలి. మాత్మభ కినీ, దేశ 
భ కినీ దెవభకినీ (ప్రతి హిందూ బాలబాలికల్లోనూ కలిగించవలసిన 
ఇ = దీ ae) 

పవిత్ర బాధ్యత మన మాతృమూ ర్తులమిద వుంది. 
_ 
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వస్త్రధారణ నంస్కార పదంగా ఉండాలి 

ఇరక వస్త్రధారణను చూద్దాం, దుస్తులు, ఇతర అలంకరణ 

వస్తువులు కూడ పసీమనసుల మీద చెరగని ముద్రలను వేస్తాయనే సంగతి 
తప్పక మనం గు రీంచాలీ. వీటిద్వారా కూడ పిల్లలు మన సంస్కృతీ విశే 

వాటి ళం 

షాలను అలవఠచుకొనేట్లుగా మాతృమూ ర్తులు శ్రద్ధ వహించాలి, 

మళ్ళీ మరోసారి నొ దొల్యపు తొలిదశ నోకు గురొస్తో రది. నాకు 

ఒ త్తుగో పొడవై న ఉంగరాల జుత్తు ఉండేది, మా తల్లిగోరు అప్పు డప్పుడు 
సా తల దువ్వి బాలకృష్ణుడిలా అగుపించేరీతిగా కొప్పులో నేమలి ఫింఛం 
అమర్చేది. ఆమే ఒక పూలదండ సా మెడలో వేసీ “మన మధు చూడు! 
సరిగా బాలకృష్ణుడిలా ఎలో అగుపీ స్తున్నాడో!” అని ఇతరులతో అంటూ 
వుండేది. అలాంటి సంగతులు చూడటానికి చిన్నవే అయినా మన సొంస్షృ 
తిక (ప్రమాణాలకు తగ్గట్టుగా వసివొళ్ళ మన స్తత్వాన్ని మలచడంలో 
దోహదం చేస్తాయి. అట్లా కాకుండా పీల్లలను ఐరోపా దేశాల పద్ధతిలో 
పెంచితే, వారిమీద పడిన (ప్రభావాలు కూడా అవే రోంగులు పులుము 

కుంటాయి. అటువంటి మనోభూమీకమీద మాతృభూమిపట్ల (ప్రగాఢమై న 

భక్రిభావాలూ, వొని యొక్క ఆదర్శ ప్రమాోణొోలు మొలకెత్తవు, 

స్తీ సైనికుడిగా ఎలా మారిందా ! 

దు స్తులు మనన్సు మోద ఎంతటి తీ వపభావొన్నీ చూపుళోయనే 

నంగతి ఒకోసొరి ప్రజలు ఊహించలేరు. మొడటి ప్రపంచయుద్ధం రోజుల్లో 
మాచ్చటై న ఒక సంఘటన జరిగింది, ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్న 
ఆంగ్లేయలు తమ మాజీ సైనికులనందర్నీ తక్షణమే సై న్యంలో చేర 
వలసీంవెగా ఒక అత్యవసర ఆజ్ఞను జారీచేసారు. ఒక ఊళ్ళో సెనికు 

wom tm 
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డొకడుండేవాడు. అతనికి మళ్ళీ వెళ్ళి సె సెన్యంలో చేరటానికి ఇష్టం నేదు. 

అందువల్ల అతడు తన ఊళ్ళోనే ఉండిపోయాడు. వేదకి పట్టుకుపోయేందుకు 
రక్షకభటులొచా ఎరు. ఈ విషయం తెలియగానే ఆ సే నికుడు శ్రీ దుసులు 
ధరించి తన యింట్లో దాక్కున్నాడు. రక్షకభటులు రోగానే అతని భార్య 

తన భర్త యింట్లో లేడని తానూ, తన సోదరీ మాత్రమే ఇంట్లో 
వున్నామని చెప్పింది. అయితే ఇందులో ఏదో మోసముందనీ రోక్షకభటులు 

అనుమానించోరు. వెంటనే వాళ్ళు ఆమె “సోదరి”ని బయటికి పిల్చి 
గుట్టురట్టు చేసి అతణ్ణి వట్టుకుపోయారు, ఆ సైనికుణ్ణి లోగడ 
అతడు పనిచేసిన వటొలంలో కే పంపించారు. ఆ తర్వాత అతనికి సైనిక 

దుస్తులు కట్టి సైనిక (పతతిలో నిలబెట్టి “మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాలనుందా?” 

అని (ప్రశ్నించారు. దృఢనిశ్చయంతో కూడిన నూతన ఊ తేజం నిండీన 
గొంతుతో “తానొక సెనికుణ్ణనీ, ఇంటికి వెళ్ళిపోయే ప్రశ్నే లేదనీ, ఇక 

యుద్ధభూమికే వెడతానని అతడు అన్నాడు. నిజానికి సై నిక వస్త్రధోరణ 

వల్లనే అతనిలో ఇంత తేడా వచ్చింది, 

అధునికతకు ఆహుతి 

ఇక మన కౌటుంబిక సంపదాయాలను, |వ్రతనిష్టలను గూర్చి ఆలో 
చిద్దాం, మన ఇష్షదై వం, కులదె వం ఎవరె నప్పటికీనీ, ఎంతో భకి తో 
a CY యు యువా. న 

వారిని మనం ఆరాధించాలి. పవి (తమై న మన వంశొచారాన్ని ఉజ్వలంగా 

ఊంచుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో ఇట్టి పద్దతులు అదృశ్యం అవటం చూస్తుంటే 
ఎంతో విషాదం కలుగుతోంది. 'దక్షిదాదిన కనీనం మన ఇళ్ళ ముంగిట 

తులసి కోటలను తరచు చూస్తుంటాం. సందె చీకట్లు మునురుతుండగా 

మన మాతృ మూ"ర్తులు వాని ముందు దీపారాధన చేస్తారు. తరచుగా పూజో 

గృహాల నుండి మధురమైన ఘంటా నినోదాలను వింటూ ఉంటా. ఇళ్లలో 

భక్రియుకమైన పూజలు కొనసాగుతుంటాయి. కొని ఊ త్రరాదిన మాత్రం 
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యిట్టి దృశ్యం చాలా అరుదు. ఆధునికత మన యిండ్హ నుండి భగవంతుణ్ణి 

నిజంగా తరిమేసింది. ఇలా “ఆధునికతి మనం సగార వంగా భావింకే 

జీవన మూల్యాలనెన్నింటినో దిగమింగేస్తోంది. “నుగుణవతి ఈన శరీరాన్ని 
కప్పుకున్న శే సజ్జనుడు తన మంచిపనుల మిద వినయమనే ఊ _త్తరీయాన్ని 
కప్పుకుంటాడు. ” అని “జ్ఞానేశ్వరి'లో ఒక ద్విపద కవిత వుంది, సద్గుణాలు 
కల స్త్రీ స్వభావాన్ని అది సూచిస్తోంది. కానీ “నేటి స్రీలు పదిమందికీ 

కంటబడేట్లుగా తన శరీరాన్ని ఆధికంగా (పదర్శించడంలోనే ఆధునికత 

వుందని భావి స్తున్నారు. ఎంతటి పతనస్థితి! 

మన దేశంతో *ఆరధునికతి అంప అర్థం (గుడ్డిగా పాశ్చాత్యుల్ని 

అనుకరించడం తప్ప మరింకేమి కాదు అని భావి నున్నటగుపిసోంది. 
అలల (ap) par.) 

ఎన్నో అధునాతన కుటుంబాల్లో పిల్లలు తమ తల్లులను “మమ్మి "అని సంబో 

ధిస్తుంటారు. ఆ మాటకు అసలైన అర్థమేమిటో మనకు తెలుసునా? 

ఈజిప్టు దేశంలో, అచటి వారియొక్క (ప్రాచీనచక్రవ రుల శవ పేటికలపై 
నిర్మించిన పెద పెద సమాధులున్నాయి. వానికి “పిరమిడు' అని పేరు, 

(a) రు వ 

వాని తోపల వుంచిన శవాలకు “మమ్మి"లని "పేరు. మరి యిక్కడ మనం 

జీవంతో తొణికిసలాడే (ప్రియమైన మాతృమూ రులను “మమ్మి"లని 

సంబోధి స్తుంటాం! 

మాతృమూరుల వీరగాథలు 

మన జాతి నిరంతరం ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కుంటూనే వుందని 

మనందరికీ తెలుసు. మన మాతృభూమి ముక గ్రా సమె మై క్యతనూ, మన సమా 

జాన్నీ కించపరచటానికి (పయత్నాలు అనేకంగా జరుగుతూనే వునా యి. 

మన ఆధ్యాత్మిక వారసత్వంలోని చిరంతనములై న విలువలపై సవాళ్ళు 
ఎక్కువవుతున్నాయి. సంఘర్ష ణలూ, పోరాటాల వాతావరణం అంతటా 

నిండివుంది. ఇట్టి పరిస్థితుల్లో మన పిల్లలకు ఏ విధమైన శిక్షణ ఇవ్వాలి? 



తమ యిండ్లలోనే ఒళ్ళు దాచుకుంటూ, చిన్ని నా బొజ్జకు శీరామరక్ష అను 
లు 

కుంటూ వెలికిరాకుండా [బతకటం వారికి నేర్పుదామా? న్వసౌఖ్యం, భవి 

ష్యత్తుల గురించినటువంటి విషయాలమిద మాత్రమే ప్రాధాన్యతని 
అలో 

చూపుతూ .ఇంకొకళ్ళ జోలీ శొంఠీ పట్టించుకోవద్దని వారికి చెప్పుదామా? 
వారికి మనం ఏం నేర్పుదాం? 

మహాభారతంలో' చక్కని కథ ఒకటుంది. విదుల అనే పేరు గల 
ఒక రాణి వుండేది. ఆమె తన కుమారుడై న సంజయుజ్జి యద్దభూమికి 
పంపింది. కాని అతడు భయంతో గజగజలాడిపోయాడు. శతృవులకు 
వెన్నిచ్చి, గుజ్తమెకి ,_ తన రాజధానికి వరువులెత్తాడు. కొడుకు ఓటమి 

నంది అప్రతిష్టపాలవడం జూచి ఆమె తన కోట ముఖద్వారాన్ని మూయించి, 
తీ వంగా అతి చీవాట్లు పెట్టింది. ఆ తల్లీ, కొడుకుల మధ్య జరిగిన 
సంభాషణ విదులా సంజయనంవాదంగా ప్రసద్ధికెక్కి ంది. దానితో యుద్ధ 

రంగంలో ఒక సాహసవంతుడై న యోధుడు ఎట్టా (ప్రవర్తించాలో ఆమె 
తన కొడుక్కి వ్రబోధించింది. అటుపైన మరల యుద్దానికి పోయి, 
విజయం సాధించిన వీరుడుగా తిరిగి రమ్మని ఆమె ఆజ్ఞాపించింది. ఆ 
కథ [ప్రకారం సంజయుడు యుద్ధరంగంలో (వవేశించి ఆదర్శ ప్రాయమై న 

పౌరుష పరా[కమాల్ని చూపించ నగొరవంగా తన మాతృమూర్తి రి న్వాగ 

తించేలా విజయం సాధించి తిరిగి వచ్చాడు. 
యుద్ధానికి పోచోయేముందు, పంచపాండవులూ కుంతి ఆశీస్సులను 

గోరవచ్చినప్పుడు, ఆమె పల్కిన పల్కులను వీరత్వానికి గు రులుగాచెప్పు 
కోవచ్చు. 

ఢందోర్లం కతియో సూతే తన్యకాలోయ మాగతః? 
న హి వైరం అయానాడద్యో నీదంతి వురువర్హభాః 4 

(ఎందుకు క్ష[తియకాంతలు పురుష సంతానాన్ని కంటారో ఆ శుభ 
ఘడియ ఆసన్నమైంది. వీరసింహాలు శతృవులు ఎదురై నంతమాత్రాన 
నీరు కారిపోరు) 



స్ట్్ట్ల్లి తొంతజున్యం 

మహాభారతంలో మరొక శోకం ఉంధి, “ఎవరు మౌనంగా అవ 

మానాన్ని సహించి వడిఉంటాడో, ఎవడు లేజోపొరుష సామర్థ్యాలను కలిగి 
వుండడో, ఎవడు శతృవులకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తాడో అట్టి కుమారుని 

ఏ తల్లీ ప్రనవించకుండుగాక” అన్నది ఆ బ్లోకార్ధం. 

నరయిన విలువలను ము[దించండి 

ఇంకో మన విషయాలన్నిటి మాద జాతీయ స్వాభిమానప్ప (ప్రభావం 

ముద్రలు పడాలి. ఇంట్లో నిత్యావసర వ స్తువులన్నీ స్వదేశీవే ఉపయోగిసా 
ae, గూ అలై 

నని (ప్రతిజ్ఞ స్వీకరించండి, అదే మొక్కవోని జాతీయ సౌళీల్యాన్నిమనలో 
కల్లి నుంది. పొళ్చాత్య నాగరికతా వ్యామోహం గొడలిషెలు. పెసె మెరుగు 
౧m య ధు పార 

లను అనుకరించే అలవాటు ఇచట జన్మించిన ఆడవడుచు లలవరచిన అభి 

జాత్యప్పు సంవగాయాలూ, సౌశీల్యాలకు వినాళకారి! 

అచంచలమై న సత్యనిష్టకూ, వన్నెకెక్కిన సౌశీల్యానికీ హిందువు 

ప్రసిద్ధి పొందాడు, కానీ ఈ రోజుల్లో మన పెద్ద నాయకులు కూడ వారి 
యొక్క నె తిక వళనాల కారణంగా అపతిషపాలయ్యోార్లు, ఇల్లీ వినాశక 

రాలు ణి శ థి 

మైన (పభావాల నుండి మన భావితరాన్ని కాపాడటం మన మాత్ళ 

మూర్తుల చేతుల్లో ఉంది. అవినీతికి పాల్బడి లృ పీ పొందటానికంగీక 
అంతే ae స 

రించేకన్నా సంతోషంగా ఒక పూట న న్తుంగేండుకై నా సిద్ధవడే వాతావర 

ణాన్ని వారు నిర్మింగవలసిఊంటుంది, అవినీతిగా సంపాదించబడిన పాపిష్టి 

కూటితో కామెన్వరూ ఒక్ష ట్రా మెతుక్యూడా తినమని కుటుంబమంతా ప్రతిజ్ఞ 

బూనాభి. 

మన మాతృమూర్తులు వారి షిల్లలలో అటువంటి ఊదాత్తము, 
ఫౌరుషోపేశమునైై న స్వభావాలను అలవరి స్టే రాబోయే తరాలు తప్ప 

కుండా మన దేశం ఎదుర్కొంటున్న వివిధ నమన్యలను విజయవంతంగా 

(వతిఘటించగలవు. 



మాతృయూడ్తులకు యనని ఫ్ఫ్తి 

సాంఘిక సామర న్యమే నశిస్తే 

ఇక- నమాజం వట్ల మన ధోరణి ఏమిటీ? అన్న (వళ్న ఒకటి 

వంది. వ్య క్షిగళ, కౌటుంచిక జీవిశాల యొక్క భదత, సౌఖ్యములు 

సమాజ? యొక్క సంక్షేమం మిదనే ఆధారపడి ఉన్నాయనే విషయ? 

నష్టమే. నిజంగా సామాజిక శాంతి భద్రతలు లేనప్పడు వ్యక్తుల యొక్క 

నె రక, అధ్యాత్మిక పురోగతి ఎన్నో అడ్డంకుల్ని ఎదురో్కోవలసివ న్లు నుంది, 

నమాజం కనుక విచ్చిన్నమై పోతే ఆధ్యాత్మికంగా మహోన్నతులై నవాథు 

కూడ బతికి బట్టకట్ట డం కష్ట సాధ్యమవుతుంది, అండుచేత సామాజిక 

జీవితం సరిగా ఉండేట్లు చూసుకోవడం మనకు ముఖ్యకర్తవ్యం. మన 
సొమాబిక్ట జీబిశాన్ని "నవ్యంగా, స్వతంత్రంగా స్వాభిమూనపూ క్ల గా నిల్లుప్న 

కోవాలనే ఈ అంశాన్ని మనం యింతకునుండు విన్మరింఛాం, నమైక్య 

నమాజంగా జీవించటం మఠచిపోయాం, అద్భుతమైన మాననశ క్షి మనకు 
ఉన్నప్పటికీ “నేను ఒంటరివాల్డనే” భావానికి మనం భానినలమై "సోయాం. 

ఒకప్పుడు నాగపూర్లో 20, 000మంది పాల్లొన్న నిహ్మాండమై న బహి 
రంగ నళ జరిగింది. ఆకస్మాత్తుగా ఎవడో ఒకడు “4! వాళ్ల వచ్చారు” 
అని కేక పెట్టాడు, మరుక్షణం ఆ విశాల జనసమూహం భయంలో 

(లొక్కినలాడుకుంటూ పారిపోవడం (సాఠంభించింది. (ప్రజలు తఘ 

చెవులను విడిచికూడా పారిపోసొగారు. అలా ఫారిఫోతున్న ఒక మనిషిని 

ఒకాయన “ఏం జరిగిందని" ప్రశ్నించాడు. ఆతడు “సాకు తెలియదు" 
అందళూ భయపడి వెళ్ళిపోయారు, నేనూ పారిపోతున్నాను" అన్నాడు. 

కొనీ, నీన్స నిలబడి, ఇదంతా ఏమిటి? ఎంతుకు జరుగుతోందని విచారించ 

లేడా? అన్న ప్రశ్నకు “నేనేం చేయగలను? నేను ఒంటరిగాణ్ణీ" అని 

అతను బదులు చెప్పాడు. 



554 నోంచజున్యం 

వా నవమయిన యజ్ఞం 

ఒకే తల్లి సంతానమై న కారణం చేత పరస్పర సుఖదుఃథాలలో 

మనం పాలు పంచుకోవాలి, అన్న సమై క్య భావన లేకపోయినందుకు ప్రతి 

ఫలమిది. సమాజంపట్ల మన _పేమాభిమానాలను ఒక నిర్దిష్షమై నరూపంలో 
మనం (ప్రకటించాలి. ఊదాహరణకు- మన సమాజంలో నిత్యభోజనానికి 
నోచుకోని వారెందరో వున్నారు. వారి కొరకు మనం ఆవేదన పడు 
తున్నామా? వారికి ఎంతో కొంత సహకరించాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తు 
న్నామా? పూర్వకాలంలో బీదలకూ, ఆక౨ిగొన్నవారికీ ముందుగా కడుపు 
నింపి పిమ్మట యితరులకు ఆహారమిచ్చె “బలి వై శ్వదేవయజ్ఞం' అని 

ఒకటి వుండేది. ఈనాడు సమాజంలోని అన్నా రులను పోషించడానికి [పతి 
నిత్యం కనీనం గుప్పెడు గింజలను విడిగా తీసి ఒకచో బెట్టి ఆపైన 
మాత్రమే మనం ఆహారం తీసుకోవాలి. ఈ పని మనం చేయగలం. చేసి 
తీరాలి గూడ. అది మాత్రమే నిజమైన బలి వై శ్వదేవయజ్ఞం కాగలదు. 

ఇరుగుపొరుగుపట్ట మన విధి 

మన సమాజంలోని ఆ రులె వున్న సోదరీమణులను సేవించవలసిన 

(ప్రత్యేక బాధ్యత మన మాతృమూర్తులందరి మోద వున్నది. మన 

మాతృమూ ర్తులలో ఎక్కువమంది దూర వ్రదేశాలకు పోయి, బాధితులూ, 

నిర్మాశయులూ, నిస్సహాయులూనై న వారి మధ్య ఊంటూ వారిని సేవింప 

జాలరన్నమాట నిజమే. అయినప్పటికీ ఈ మాట కర్ణం వారు ఎల్లప్పుడూ 

ఇంట్లో కూర్చుండిపోవాలని కాదు. వారు తమ ఇరుగుపొరుగున వున్న త్రీ 

సమూహంతో సరైన సంబంధాలను నెలకొల్పుకొని వారిలోనూ, వారి పిల్లల 
లోనూ మనం ఆకాంక్షించే భావనలను అలవర ఎగల కార క్రమాలను నిర § 

హించవచ్చు. పరస్పర సేవా సహకార భావనను కూడా మన దై నందిన 
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సాంఘిక సంపర్క-౦ ద్వారా బహుజనామోదం పొందేట్లు చేయాలి. మన 

నీలు మనం అల్పులమనే భావాన్ని, లేక నిస్సహాయులమనే భావాన్ని 

'పెంపొదించుకోవడానికి అవకాశమియరాదు. వారు పరాశక్తికి నజీవ 

ప్రతీకలని వారికి బోధించాలి. 

విశ్రాంతీ, ఓపికా కలిగిన, చదువుకున్న మన మాతృమూర్తులు 

కొద్దిమంది వున్నారు. వారు తమ సమయాన్ని తరచు విలాసోపేతమైన 

క్లబ్బుల్లో, కాలక్షేపపు కబుర్లతో వృధా చేస్తున్నారు. అట్టివారికి ఇదొక 

చక్కని నలహా. వారికి ఇరుగుపొరుగున పాఠశాలకు పోనట్టి అనేకమంది 

చిన్న బాలబాలికలుంటారు. అట్టి పిల్లలను తమ ఇంట్లోనే. కానీ, లేదా, 

మరొక అనువై నచోటగాని నమికరించి వారిని ఆటపాటల్లోనూ, కధలల్లోనూ 

శిక్షణ ఇవ్వవచ్చును. 

ఆర్హులకు పేవ 

అంగవై కల్యథ కలవారూ, కాయకష్టం. చేసేవాళ్ళూ, పూర్తిగా 

నిన్సహాయుల్లూనెన మన సోదరీమణుల నెందరినో మన చుట్టువట్ల మనం 

చూస్తూనే వుంటాం. అటువంటి వారిని చూసినపుడు నిజంగా మన హృద 

యాలు కరిగిపోవాలి. _పగాఢమై నదయ, మాతృ(ప్రేమలు మనలో పెల్లుబికి 
రావాలి వారికి. ఏదో ఒక ఊద్యోగంకానీ, వృ త్రిగానీ సమకూర్చి తమ జీవన 

భృతిని సంపాదించుకోకలిగేట్టుగా వారిని చేయాలి. అందుకుగాను తగిన 

కార్యక్రమాలను మనం రూపొందించాలి. మన సోదరీమణులలోను, మాతృ 
మూ ర్తులలోను ఏ ఒక్కరికి కూడ వట్టించుకునేవారు లేక వీధులలో పడే 
స్థితి రాకుండా చూచుకోవడం మన పవి వవి త్ర క ర్లవ్యం. 

త్రీలలో అక్షరాస్యతను పెంపొందించే ఉద్యమం మరొక ముఖ్య 

కాధ్య[కమం. చదువుకున్న మన మాతృమూర్తులు మాత్రమే దానిని 
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విజయవంతంగా నిర వ్రహించగలరు, అయితే ఇందులో కూడ వారిలో 

ఉదాత్తమైన సంస్కారాలను అలవర్చడానికే పొధాన్యతనివ్యాలి. అక్ష 

రాలు నేర్పడం రెండో అంశం కొవాలి. ఇందుకొరకై మన మాతృభూమి 

పట్ల పవిత్ర భ క్తిభావూ, మన ధర్మం యెడల విశ్వాసమూ, మన చరిత్ర 

యందు గౌరవమూ వారిలో తప్పనిసరిగా కలిగించాలి. మన వవి|తభూమి 

యొక్క చిత్రవటాన్ని అందలి పవి|త్ర|పవాహములూ, పర్వతములయొ క్ష 

దృశ్యములనూ, హిమాలయాల నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వ్యాపించి ఊన్న 

తీర్థములనూ, దేవాలయములనూ వారికి చూ] పెట్టాలి. మన భాషా సాహిత్యా 

ల్లోను, కళల్లోను, సాంఘిక సం [వదాయాలలోనూ ఇమిడివున్న సమృద్ధమూ, 

బహుముఖమూనై. న జాతీయ జీవితంతో వారికి పరిచయం చేయాలి" ఆ 

తర్వాత మన జాతీయ అ స్తిత్వం యొక్క నిజమైన చైతన్యానికి వారిని 

సన్నిహితులను చేయాలి. 

సావిత్రి హృదయాన్ని సాక్షాత్కరించుకోవాలి 

మన మాతృమూర్తులే కనుక ఈ సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలని 

దృఢంగా నిశ్చయించుకుంతే ఇహవరాలు రెంటిలో వారిని ఓడించగల శ క్రి 

ఏదీ లేనేలేదని నా దృఢవిశ్వాసం మృత్యుదేవత కూడా సాొవి|తి యొక్క 

ఆదర్శ జీవితం ముందు తలవంచక తప్పలేదు. ఆ కథ వారందరెరిగినదే, 

వారంతా తమంత తాముగా, అటువంటి ఆదర్శం పట్ల ఏకా(గమై న 

నిష్టనూూ అటువంటి వవిక్రమైన సౌశీల్యాన్నీ, సాటిలేని పరా క్రమాన్నీ 

ఆవాహన చేనుకోవాలి. 

ఒకసారి అలా చేస్తే ఈ నుదీర్ల కాళరా(తి తొలగుతుంది, మన 

ధర్మదీ ప్రి పియనే (కొత్త త్ర ఉషన్సు యొక్క సువర్ణ కాంతులు, భారతదేశ 

వినీలాకాశపు వీధులలో మా|త్రమేగాక యావత్ప్రవంచం మీదా మరోసారి 

(పనరిస్తాయని నా దృథవిశ్వాసం. 
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గాందీజీ కూడ మన ధర్మం యొక్క ఊజ్జ్వల భవిష్యత్తు తును గురించి 
ముందుగానే యిలా ఊహించారు. “హీ హిందుత్వం అంపే సళ్యాన్వేషణలో 
అవిశ్రాంత (ప్రయత్నం. ఈ రోజున అది మృతపాయంగా అక కర్మణ్యతతో, 
వికాసానికి విముఖమై వున్నదం'పే, దానికి కారణం మనం అలసిపోవడమే. 
ఈ అలసట తీరిన వెంటనే హిందుత్వం బహుశః మున్నెన్నడూ కనీవినీ 
ఎరుగనంతటి తేజన్సుతో (వప్పంచంలో. వెల్లివిరుస్తుంది” అని ఆయన 
అన్నారు, 
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రెద్యార్తులను మిగిలిన సమాజం కంశే వీభిన్నమె న ఒక వరంగా 
|) ర ౧ 

భావించటం సముచితం కాదనిపిస్తుంది. (ప్రజలందరి గుణగణాలే సామా 
న్యంగా యువతరంలో కూడా |(ప్రకటితమౌతుంటాయి. కానీ వారిలోని 
అపరిపక్వత, అనుభవరాహిత్యం, భావోద్వేగాల తీవ్రతలనుబి'పే, ఆయా 
గుణాలు వారిలో కట్టలు తెంచుకుని విరుచుకుపడతాయి. నత్ప్యవ ర్రనా 
నియమావళిలో. సర్వసామాన్యంగా శిక్షణ లేకపోవడం, జీవితంలో ఒక 
రకమైన నిన్పృహ కలిగించేటువంటి అనిశ్చయ స్థితీ, భద్రతారాహిశ్యాలూ, 
ఏ ఆదర్శం లేకపోవటం, మార్గదర్శకులమంటూ ముందుకొచ్చిన నాయ 
కుల్లో అంతగా ఆదర్శ[పాయలెవరూ లేకపోవటం, కుటుంబ వ్యవస్థ చితికి 

పోవటం, వంటివి విద్యార్గులై న మనయువజనుల్లో, [కమళిక్ష ణారాహిత్యమని 
మనం పిలుచుకొనే అశాంతి, అదుపులేని వవ ర్త న, ఆందోళనలకు 

దోహదం చేసే కొన్ని కారణాలు. 

మూడుతరహాల [వజలు 

మన [పజల్ని సామాన్యంగా మూడు విభాగాలుగా విభజించవచ్చు. 

గరిద్రంచేత, అవిద్యచేత, మరింత అధ్వాన్నమై న సాంఘిక అనమర్థతలచేత 
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అనేక తరాలుగా అణగారిపోయినవారంతా మొదటి వర్గం. అదృష్టవశాత్తూ 

మన (ప్రభుత్వం అట్టి వారిలో కనీనం ప్రాథమిక స్థాయివరకూనై నా 
విద్యావ్యా ప్రీ పీ చేసే కృషిని చేపట్టింది. ఈ విభాగంతోని విద్యార్థులు దాని 

[వయోజనాన్ని పొందుతున్నారు. అయితే నర న వికాసానికి తగిన 

భూమిక వారికి లేదు. కాబట్టి వారిలో నిద్రాణమై వున్న సమర్ధతలను 
మేళ్కొల్చి, వారికి సద్దుణాలను అలవరచేందుకు దోహదం చేసే విధంగా, 

జాగ తగా, [పేమతో గూడిన (శ్రద్ధను ఈ విద్యార్థులవట్ల చూపటం అవ 
సరం. ఒక రకంగా చూస్తే , జ్ఞానజ్యోతికీ, సంపదల్లోన' సౌఖ్యానికీ, మన 

జాతీయ జీవననిర్మాణంలో, హోటివారితో తాము "కూడా సమాన భాగ 

స్వాములుగా వుండగలగటమనే అదృష్టానికీ వారు నోచుకోలేదు. ఆ 
దృష్ట్యా వారి జీవితంలో గాయాలు తప్పనినరిగా కనిపిసూనే ఊంటాయ్బి 

అయినా వారి జీవితం ఒక స్వచ్భమైన ఫలకం లాంటిదే. వీరే భవిష్యత్తుకు 

ఆశలు. వీరిని మనం (ప్రత్యేకమయిన ఆదరం చూపి సోషించుకురావాలి. 

సర్వసామాన్యమైన పరిస్థితుల్లో వుండే |ప్రజానీకమంతా రెండవ 
భాగం. సమాజ జీవితానికి అన్ని అంశాలలోనూ వీరే ఎల్లప్పుడూ వెన్నె 

ముకగా ఊంటుంటారు. మర్యాద న్తులుగా కనిపించాలనే వింతైన నహజ 
వాంఛ కారణంగా, వారు తమ సాధన సంప త్రికి అందుబాటులో లేని 
గొప్పలకు పోయి జీవి స్తుంటారు. నేడు ఆర్థిక “పరిస్థితులు, వారిని బాగా 

దెబ్బ తీస్తున్నాయి. మనఃశాంతి, ఇంటీలో వశాంతి గూడా వారికి 
అదృశ్యమై పోయాయి. భవిష్య త్తు మిద ఆశ వారిలోగాని, వారి బిడ్డలలో 
గానీ కన్చించటం లేదు. ఇట్టివరిస్థితిలో అన్నిరకాల వెట్టివికారాలూ వారిలో 
వుట్టవచ్చు. మన విద్యార్ధి లోకంలో ఈ తరగతి నుంచీ వచ్చినయువజనులే 
అధికంగా ఊంటారు. ఈ విధంగా, ఏ ఆశకూ నోచుకోని, కేవలం 
నినృహకు నిలయమై న జీవితం, మామూలుగా మంచిగా వుండేవారి 
మనఃస్థితిని గూడా పాడు చేస్తుంది. ఇట్టి నినృహతో నిండిన యువతను 
బాధ్యకారహితమై న ఏ అకృత్యమైనా ఆక రి స్తుంది. 
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సంవదను గలిగి, గోరవ ప్రవ త్తులననుభవించెవారంతా మూడవ 
వర్షం. మితిమోరిన సంపద, దాని వెంటనంటివుండే హోదా అధికారాలూ, 

ఎవరికై. నా తలతిరుగుడు పుట్టించగలవు. ఏ మాత్రం అనుభవజ్ఞానం లేక, 
విచక్షణా లక్షణం ఇంకొ నీజ పాయంలోనే ఉన్నటువంటి, పరిపక నత లేని 

యువత విషయంలో ఇది మరింత సత్యం, 
ఆవి Wn 
ప ౫ (నం భశనంవత్తి. (వభుత్వం అఎనీకతా/ 

బుకెక జవ్య నోరా యం క్ర్యు యత చతువయయ్/ 
ర థి య్ 

(పడుచుదనం, ధనం, అధికొరం, అవివేకాలలో, ఏ ఒక్కటున్నా 

చాలు సర్వనాళనానికి. మరి ఆ నాలుగూ కలిసి వుంపే ఇంక వేరే చెప్పే 
దేమిటి?) 

ఈ సంస్కృత శోకం చెపుతున్నటు.. ఈ పరిసితులు యవజనుల 
© భు 9 

జీవితంలోని నె తిక భూమికను పూ .రిగొ విచ్చిన్నం చేసాయి. 
య = లాలీ 

పొదుపూ, నిరాడంబరళా, వ్య క్రిత్వ వికాసం జరిగే విద్యార్థి దశలో 

నియమనిష్ష్టలూ, చెడు అలవాట్రలోనూ, అనుచితమైన సుఖానుధవాల్లోనూ, 

తగులుకునే అవకాశాన్ని మనన్సుకు కల్పించకపోవడం, వంటి ముందు 

జాగ్రతలు అవసరం. అవి వారు, దురభ్యాసాలకు లోనుగాకుండానూ, 

అకృత్యాలకు పాల్పడకుండానూ సహక రిన్తాయి. 

అంత శ్చైెతన్యం,పె (శ్ర ద్దుండాలి 

ఇంత పెద్ద యవజన సమూహాన్ని సరైన పద్ధతుల్లో. అంపే- 
అంతర్నిహిత శ కక్రిని వికసింవచేసుకోగల మంచి పౌరులనుగా మార్చుటయే 

మన ముందున్న అసలు నమన్య. మై పె ఆలోచనలతోనూ, తాత్కాలిక 
పరిష్కారాలతోనూ ఇది తీరదు. 

ఉదాహరణగా చెప్పాలంపే, విద్యాసంస్థలు, ఊపాధ్యాయ విద్యార్థి 

అనుపాతం, సంబంధ బాంధ వ్యాలూ, వసతిగృహపు "పేర్పాట్లు వంటి 
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విషయాలు ఈ సమస్య యొక్క అసలు: కొరణాన్నందుకోలేవు. ఒక 

వ్యవస్థ ఏలా నడుస్తోందనే దాని కంపే, విద్య యొక్క లక్ష్యం గురించీ, 

బోధింపబడే విషయాల గురించీ అసలు అధ్యాపకుల స్థాయి గురించీ, 

వసతిగృహోల వర ్ యవేక్షకుల గురించీ, దేశంలో వ్యాపించియున్న. సాధారణ 

వాతావరణాస్ని గురించీ, ముందుగా ఆలోచించి, ఆ తర్వాత వాటిని సరిదిద్ద 

టానికీ, పరిష్కరించటానికీ తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేయాలి, 

మన విద్య కేవలం విషయ పరిజ్ఞాన ప్రదమేగాని, వ్యక్తి నిర్మాణ 

సమర్థం కాదు. ఏదో విధంగా జీవనోపారి నంపాదించుకు నేందుకు వ్యక్తిని 

నంసిద్ధం చేయడమే తప్ప యువతలోని వ్యకి త్వాన్ని వికసింపచేయాల నే 

దృష్టి దానిలో లేదు. నేడు జీవనస్థాయిని మెరుగుపరచటమనేదే లక్ష్యంగా 

ఊంది. అయితే ఈ మెరుగుపరచడం భౌతికమై న సుఖజీవనానికి, కోరికలను 

రెట్టించటానికీ, మనిషిలోని పాశవిక భావాలనూ, నీచమై న కామవాంఛల 

సంతృ ప్రి పివరచుకొనే సొధనాల సపెరుగుదలకూ, మాత్రమే సంబంధించి 

ఉంటోంది. మానవుని యొక్క మహోన్నత, మానసిక బౌద్ధికాంశాలతో 

దానికి సంబంధం లేదు. భౌతిక సుఖానుభూతికి, దోహదం సశ సాధన 

సామిని ఏదో విధంగా సమికరించుకోవాలన్న విపరీతమైన కోరిక 

కలగటమే ఇందుకు కలిగే ప్రతిఫలం, “సాంన్కృతిక కార్య కమాలు”అన 

గానే, సంగీతం, నృత్యముల “పేరున, మనిషిలో నీచప్రవృత్తులను తేలికగా 

రెచ్చగొ ఫే గొనాబజొనా, తే తె తక్కులన్న అర్థం వచ్చేసింది. మెదడుకు 

పదును పెష్టేవి, హృదయాలను ఆర మొనరించేవే సాంస్కృతిక కార్య 

క్రమాలు. ఇవి జీవనమూల్యాల యొక్క సరైన అవగాహనను వ్యక్తికి 

అలవరునాయి. అతనితోని ఊ[దేకోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుతాయి, 

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ఈ పరమార్థాన్ని పూర్తిగా విన్మరించటమో, 

లేడా అనవసరమసీ, కూడనిదనిగానీ భావించటం జరుగుతోంది. 
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మానవుని తీర్చిదిద్దే విద్య 

ఈ అంౌన్ని యింతకంటే వివరించనక్క-_ర లేదు. మన విద్యా 

విధానమంతా పూర్తిగా మార్చవలసీన అవసరం కనిపిస్తోందని చెపితే సరి 
పోతుంది. ప్రతి విద్యార్థికీ, ధర్మం యొక్క మూలసూతశ్రాలనూ, వాటిని 
తమ జీవితంలో అనుసరించి చూపిన (శేష్ణులెన పూర్వజుల జీవిత 
ఛర్మితలనూ, ఉ తమో తమమైన జాతీయ వారసత్వపు గాధలతో నిండిన 

అనీ లాల్ కా 

నిజమైన, నిర్దష్షమైన మన జాతీయ చరిత్రనూ వారికి తప్పక నేర్పాలి. 
సులువైన యోగపద్ధతుల ద్వారా, మనోనిగహంలో కొంత ప్రాధమిక 
శిక్షణను గూడా ఇవ్వాలి. విద్యలోని ఇతర అంశాలన్నీ, తప్పనిసరిగా, 

పరినరాలకూ, నిత్య జీవిత వా స్తవాలకూ వ్య క్తి యొక్క అభిరుచులకూ 
సంబంధించినవై ఉండాలి. జీవితంలోని ఒఢుదుడుకులను, ఎదుర్కునేందుకు 
అతనిని సంసిద్ధం చేసేవిగానూ ఉండాలి, ముందునుంచీగూడా అన్ని వ్యవ 
హారాల్లోనూ, "విధి నిర పహతానికే (ప్రాధాన్యతనివ్వాలి. ఏకా[గమైన 

కర క్తవ్యనిద్దటే ముఖ్యంగా మనకభిలషణీయం. వ్యకి స్వార్థాన్ని, (ప్రోత్స 

పించే ప్రస్తుత వాశావరణంలో అది ఆచరణయోగ్యం కాదనిపి న్తుంది- 
ఆయితే విధి నిర్వహణమే నర్వోన్నతమనీ, వ్యక్తియొక్కగానీ నమూవాం 

యొక్క గానీ హక్కులు, బాధ్యతలతో మాత్రమే ముడివడిఉఊంటాయనీ, 
బాధ్యతకన్న ఇళరాంశాలన్నీ, అ(వధానాలనీ వ్య శ్రి త్వం వికసించే దశలో, 

పదేవదే యువకులకు మనం (వబోధించాలి. 

న్ఫూ ర్తి పదమయిన ఆదర్శం 

విధినిర్వహణలో సరియైన విజ్ఞానాన్నలవరచేందుకు, మన విద్యా 
విధానం ఆదర్శాని కంకితమైనచై. ఉండాలి. “ఆదర్శం”? అనే మాట అనేక 
విభేదాలకూ, వివాదాలకూ, అస్కారమివ్వవచ్చు. దానిని అర్దం చేసుకోవ 
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టంలోనే అభిప్రాయ భేదాలు, నానార్భాలా మన కనుభవం కావచ్చు. 

అయినా, అందరూ స్థూలంగా కొన్ని 'మౌలికాంశాల్లో ఏకీభవిస్తారని నే 

నాశిసాను. అంతిమ పరమసత్యాన్ని చేరుకునే “బాటలో మానవుడొక 
(ప్రయాణీకుడు (ఆ పరమసత్యం ఎట్లా భావించబడింది? ఏది మార్గంగా 

స్వీకరించబడింది? అన్నది వేరే విషయం) ఆ వరమ సత్యాన్ని, నిష్టతో 

కూడిన స్వార్గరహితమైన సేవద్వారా చేరుకోవచ్చు. మానవసేవే మాధవ 

సేవ. ఈ మానవ సమూహంతో మనకెంతో అనుబంధం వుంది. మన 

పూర్వజులు ఒక్కరే, వారసత్వం ఒక్కటే. సంప్రదాయం ఒక్క టే. 

మనందరిదీ ఒక శే జాతి, మనలనందరినీ, పెంచి పోషించే ఈమాతృభూమి 

వట్ట, కృతజ్ఞ తాపూర్వకమైన భక్తిభావం ఒక్కటే, అదే మనల్ని ఒకే 

జొతీయ వ్యక్తి కిత్వంగా సమైక్యం చేస్తు ౦ది. వీటన్నిటికీ మూలాధారమైన 

భూమిని మాతృదేవతగా ఆరాధించే 'పజలను సేవించటంతోనే మానవసేవ 

[ప్రారంభం కావాలి. మన ఏకైక ఆదర్శంలోని మౌలికాంశాలివే. ఇట్టి 

ఏకైక లక్ష్యమే మన మనస్సుల నొకటిగా చేస్తుంది. మన ఆలోచనలు 

దీని ద్వారానే ఒకటి కాగలుగుతాయి. ఈ సమష్షి ఆత్మ విశ్వాసంతోబాటు, 

పరస్పర సహకారంతో కూడిన ని|గహవంతమైన శారీరిక [క్రియా కలా 
పాలను జోడించినప్పుడు, అది అనుశాసనం అనిపించుకుంటుంది. సైనిక 

శిక్షణలో శారీరిక కార్యకలాపాల సమన్వయం మాతమే గోచరి స్తుంది. 

అంతవరకూ అది మంచిదే. ఆ మేరకు, మన విద్యలో అవసరమైన మరో 
అంశాన్ని జోడించిన ప్రే అవుతుంది. (పభావితమవటానికి అనువుగా ఉండే 

పాఠశాల వయనులో దాని నారంభించి, అంచెలంచెలుగా, కళాశాల స్థాయి 

వరకూ పెంచుకుంటూపోవచ్చు. అయితే అట్టిశిక్షణ సై నికులకవనర మైనంత 

స్థాయిలో ఊండనక్కరలేదు. ఏకైక ఆదర్శాని కంకితమయేట్లుగా నిష్టను 
కలిగినందున వికసించే నిజమైన (క్రమశిక్షణ అలవరచేందుకు నర్వతోముఖ 

మైన ప్రయత్నాలు జరగ కపోతే, అధికాధికమైన సెనికళిక్షణ ఇచ్చినంత 

మాత్రంచేత అమశాసనం వ్యకి కీ అలవడదు. 



ప్ 64 పాంచజన్యం 

నరయిన క్రరినరాలు 

విర్యానంస్లల్లోనూ, విద్యార్థి వసతిగృహాల్లోనూ, నేడు అనుమతింప 

బడిన సదుపాయాలనన్నిటినీ ఈ లక్ష్యం కొర కే వినియోగించాలి, కానీ 

ఈ నాడచట లభించే నడుపాయాలన్నీ ఆటవిడుపుగానో, సుఖాలను 

రేక త్రీంచేవిగనో ఉన్నాయి, అయితే విద్యార్థి జీవితంలో వీనికి గూడా 

ఒక స్థానం ఉంది. అయితే, అచటి వాతావరణమంతా, తాను విద్యనార్జించా 
లనీ= విజ్ఞానాన్ని తాను కూడా సపెంపొందించాలనీ, ఆశయ సాఫల్యంలో 

తన వంత కృషి కూడా కనిపించాలనే, ఉదా త్రమైన ఆశయాలతో నిండి 

ఊంతాలి. ౪టపాటల్లోనూ, శారీరిక వ్యాయామరూపంలోనూ, కళలూ 
విహోరాలూ, నోదయా[త్రల రూవంలోనూ, నిత్యజీవితంలో వివిధ వృత్తుల 

ననుసరించి పతికేటందుకవసరమైన కాయకష్టం రూపంలోనూ, సముచిత్ర 
మైన దోధనేళర కార గక మాలను వారికి సమకూర్చాలి. 

ఉపాధ్యాయుడే ముందుకు రావాలి 

వీనికంతకూ, అధ్యాపకుల యొక్క, వసతిగృహ సంరక్షకుల 

యొక్క నిరంతర మార్గదర్శనం, పర్యవేక్షణలవసరం. సామాన్యంగా 

ఊపొధ్యాయలు సమర్గులుగానూ, తాను బోధించాల్సిన విషయంలో నిష్ణాతులు 
గానూ, ఉఊండ్రాలి. వారి శీలం వేలెత్తి చూప వీలులేనిదిగా వుండాలి. 

విదాష్ట్రథ్టలపట్ట వారిలో, ఆదరణా, వాత్సల్యాలు ఉండాలి. మరి ఈనాటి 

ఊపాధ్యాయని స్థితి ఏమిటి? దరిద్రంలో మునిగిఊన్నాడు. తన కుటుంబ 

నభుజ్రల్ని పోషించేందుకు చాలీచాలని జీతం,- పూటలా గడు స్తుందా అన్న 

బెంగ- సగౌరవంగా జీవించటానికి కావలసిన ఆర్ధిక స్తోమతు పెంచుకోవాలని 

ఆరాటపతుతున్నాడు. పనిభారం “పెరుగుతూనే వుంది. ఆపైన విద్యార్థి 

బృించాన్ని కావలా కాయాల్ఫ్సొొస్తోంది. ఇట్టి నేటి ఉపాధ్యాయుడు మనం 



యనయూ - యన విద్యారులు ఫ్ట్రిఫ్ 

ఆశించిన స్థాయికి ఎదగటం కష్టం. అతని ఆర్టికస్థితిని మెరుగు చేయాలి. 

అతడు తీర ఎదిద్దవలసిన విద్యార్థులు పరిమిత సంఖ్యలోనే వుండాలి. 

సులువుగా, పదహారు నుంచి ఇర వ నాలుగుమంది విద్యార్థుల వరకూ ఒక 

వ్యకి తీర్చిదిదగలడన్నది మన అనుభవం. ఆశించిన ఫలితాల నందు 
pa. Qa 

కునేందుకై ఈ నిష్పత్తి స్థిరీకరింవబిడాలి, వసతిగృహాల సంరక్షకుల విష 

యంలో గూడా ఇదే వ ర్తి స్తుంది. 

కుటుంబమే ఉ త్తమ నంస్కార కేరద్రం 

ఆర్థికమైన ఓ తిడులూ, ఇబ్బందులూ కారణంగానూ, పారి[శామికీ 

కరణ పెరిగిన కారణంగానూ, కుటుంబవ్యవస్థ విచ్చిన్నమై పోయింది. తల్లి 

దండ్రులకు, సంరక్షకులకూ కూడ తమ బిడ్డలను సరిచూసుకునేందుకు 

సమయంకానీ, ఓపికగానీ ఏ మృాతం ఉండటం లేదు. కాబట్టి వారి నుంచి 

ఎక్కువగా మనం ఆశించలేము. అయినప్పటికీ (ప్రశాంతమూ, (పేమ భరిత 

మెన కుటుంబ జీవితం నిల బెట్టుకోవటం, సద్దుణభరిత మై న ధార్మిక జీవనం 

గడపటం, తమ సంప్రదాయక విధులను కనీసం ఎంతో కొంతగానై నా 

హుందాతనంతో ఆచరించడం, వాటిలో తమ పిల్లలు శ్రద్ధా, విశ్వాసాలతో 

పాల్గొ నేట్లుగా శిక్షణ ఇవ్వడం, భక్తిభావం, క ర్యాత్వభావం కలిగి వుండటం 

వంటి లక్షణాలు వారిలో ఉంతే అవి వారి "బిడ్డలలో సత్రవ_ర్తననూ, 

[కమ+క్షణనూ అలవర్చడంలో, చాలవరకూ ఊవయోగి స్తాయి. ఇతర 

వ్య క్తులు-- అంపే ఇరుగుపొరుగువారు. తమ స్వీయజీవితాలలో సత 

వ ర్తనా [ప్రమాణాలను నిలబెట్టుకోడం ద్వారా ఈ కృషిలో సహాయకారులు 

కావచ్చును. 

పిల్లలు అనుకరణ ద్వారా నేర్చుకుంటారు. (వభావితమవటానికి 

అనుకూలంగా వుండే వారి మనసులమిద ఊపాధ్యాయల యొక్క వసతి 
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గృహసంరక్షకుల యొక్క, తల్లిదండ్రుల యొక్క, ఇరుగు పొరుగువాం 
యొక్క (ప్రభావం ఉంటుంది. వారీ విషయం గమనించి తమ జీవితాన్ని 
సరిగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి. 

నరైన నాయకత్వం 

దేశంలోని సాధారణ వాతావరణం గురించి కూడా మనం ఆలో 

చించుకోవాలి. జీవితంలో, రాజకీయ ఆర్థికాంశాల వట్ట అత్యధికమైన 
cn 

[ప్రాముఖ్యం చూపటం వలన వాతావరణమంతా కలుషితమై పోయింది, ఈ 

రంగాలలోని వ్య కలను, సమాజానికి నాయకులనీ, ఆదర్శ[ప్రాయలనీ 

అనుకుంటున్నారు. ఏ కొద్దిమందినో తప్పి స్తే రాజకీయవాదుల సౌశీల్యమూ, 

(పవ రనలు అనుకరణ యోగ్యాలని చెప్పడం కషం. రాజకీయంగా, 
ని లు 

ఎప్పుడూ ఏదో ఒక సమన్య, ఏదో ఆందోళన, ప్రజల ఊ(దేకాలను రెచ్చ 
గొడుతుంటాయి. వీనిలో నై తికస్టాయి లేని వ్యక్తులు వాయకులుగానూ, 
ఆదర్శ ప్రాయల్లాగానూ తరుచు ముందుకొ స్తుంటారు. దేనికైనా తేలికగా 
(పభావితంకాగల, ఊ(దేక పూర్ణులూ, శ క్యుత్సాహాలు అపరిమితంగా గల, 

యువకులు వీటివల్ల (వభావితం కారనీ, నిమ్మకు నీరె_త్తినట్లుగా వుంటారనీ 
ఊహించటం అసహజం, ఉద్యమకారులు తమఉద్యమానికి బలం చేకూర్చు 

కునేందుకు, ఇటి ఊ(దేకపూరితమై న యువళ కిని తమ స్వారానికి విని 
ట యూ అతి 9 

యోగించుకో చూస్తా రు. 

రాజకీయ ఆందోళనలలో ఈ యువకశ కిని, తమ చెవృచేతల్లో 
వుంచుకోవటం, విద్యార్థి సంఘాల ద్వారా సాధ్యం కాబట్టి, వ సుతం 

విద్యార్థి సంఘాలో అధికభాగం అనేక రాజకీయవక్షాల్లో ఏదో ఒక దాని 

యొక్క మార్గదర్శనంలోనో, పోషణలోనో వుంటూ పని చేస్తు న్నాయని 

మనకి తెలును. ఈ వరిస్పితి తప్పక మారాలి. రాజకీయాలనుగానీ, పక్షాలను 
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గానీ పెద్దతరగతుల విద్యార్థులు, కేవలం జ్రానసముపార్ణన నిమిత్తంగా 

మా(త్రమే, నిష్పక్షపాతంగా అధ్యయనం చేయవచ్చు. కానీ వారు తమ 

విద్యార్థి సంఘ కార గకలాపాల్లో రాజకీయపక్షాలనుగొనీ, పక్షనాయకులనుగానీ 

జోక్యం కలిగించుకోనీయరాదు. దేశం యొక్క సర్వసాధారణ రాజకీయ 

వాతావరణంలో గూడా ఒక మార్చు రావాల్సి వుంది. సమస్యలకు, 

ఆందోళనాత్మకమై న భావంతో గూడిన పరిష్కార [ప్రయత్నం కాక, 

చర్చల ద్వారా పరస్పర అవగాహన ద్వారా, ఒకరి అభిపాయాలను 

వేరొకరు ఆమోదించేందుకూ, శాంతియుత పరిష్కారాలను కనుగొనేందుకూ 

నిర్మాణాత్మకమైన దృష్టి అవసరం. ఈ సందర్భంలో |ప్రభుత్వాధినేతల 

పాత్ర అతిముఖ్యం. అభిప్రాయభేదాన్ని గౌరవించక, _ అధమపక్షం 

పరిగణనలోకి తీసుకోక, తాము పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళని, సముచిత 

మైన రాయితీలై నా ఇవ్వకుండా వ్యవహరి సే సే ఆందోళనలు ఇలా కొన 

సాగుతూనే వుంటాయి. వానితోబాటు విద్యార్థుల [కమశిక్షణారాహిత్యం 

కూడా రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. 

యువళ క్తిని నరైన (తోవలో నడిపేందుకే 

విద్యార్థి నంఘాలు 

అందుచేత విద్యార్థి సంఘాలు, రాజకీయ పక్షాలకూ, ఇతరములైన 

ఆందోళనాత్మక సంస్థలకూ పూర్తిగాన్వస్తి చెప్పాలి. వారి కార్యకలాపా 

లన్నిటినీ, విజ్ఞానాభివృద్ధికీ, సీవాభావం, (శమళ క్రి పె గౌరవం, సౌభా 

తృత్వం, నషపోజీవనములి వికసింవచే"ే సముచితమై న (తోవల్లోకి మళ్ళిం 

చాలి, విద్యార్థి సంఘాలను రద్దు చేయటం పరిష్కారం మాతం కాదు. 

ముఖ్యంగా కళాశాల స్థాయిలో విద్యార్థి సంఘాలను (పోత సహించాలి, 

(విద్యార్ధి సంఘాల కార్యకలాపాలవట్ల, వాటినినిర్వహించటంవట్ల పాఠశాల 

విద్యార్దలు పరిజ్ఞానంలేని కసుగందులు). అది యువతలో పొంగిపొర్దుతూ 
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వుండే శక్యుత్సాహాలకు సరైన త్రోవను చూసెడతాయి. వారి కార్య 
కలాపాలు ఏ (తోవలలో సంగా మళ్ళించాలన్న విషయం ఇంతకు ముందే 

చెప్పుకున్నాం. 

వత్రిక, ప్రవౌర రంగాల ఉదాత్త కర్తవ్యం 

వత్రికారంగం (పజాజీవితానికి అద్దం పది మాత్రమే. సమాజం 
లోని చెడు విషయాలన్నీ ప్మతికలద్వారా వెంటనే |ప్రకటితమౌశాయి. 
ఈనాడు మన పాణశకి ని హరించేస్తున్న రాజకీయాలూ, జీవితంలోని 
భౌతికాంశాలూ, గోరంతలు కొండంతలుగా వ|తికారంగంలో (పకటిత 

మౌతున్నాయి. ఇం|దియాలను రెచ్చగొట్టి, పాపాలు, నేరాలను గొప్పగా 

చూపే నీచమై న కథలు వారాపతికల్ల్ లో (ప్రముఖస్థానాన్ని పొందుతున్నాయి. 

ఈ రకమై న న దృష్టిలో పూర్తి రిగా మార్చు రావాలి రాజనైై తిక, ఆర్థికాంశాల 

పట్ల అధిక (ప్రాముఖ్యం ఇచ్చే బదులూ, అయా రంగాల వ్యక్తు కులశే ఆదర్శ 

పాయులుగనూ, అనుకరింపదగినవారుగనూ ప్రదర్శించేబదులూ, దై వ 
సేవకూ, మానవసేవకూ అంకితమై న వారికీ తగిన (ప్రాముఖ్యత నివ్వాలి. 
స్వార్థరహితమై న కృషిలో విశ్రాంతి కోరక నిమగ్నులై నవారికీీ పెపె 
మెరుగులు లేకపోయినా, జీవితంలో ఒకరు వంక బెట్టటానికి వీలులేని 

న్వచ్చజీవితాలుక లవారికీ, ప|తికలవారు పాధాన్యతనిచ్చి, అనుక రించటానికీ, 

అనుసరించటానికీ, యోగ్యమై నవారు వీరేనని (ప్రకటిస్తే పృతికలు దేశానికి 
పెద్ద సేవ చేసినట్లు అవుతుంది. అప్పుడప్పుడుగానీ, వరుసగాగానీ [పక 

టితమయ్యే వార, “మాసవ,తికల వంటివి ఈ పనిని సరిగా నిర్వహించగల 

వని నేననుకుంటాను. దినప(తికల నుండి ఇట్టి ప్రయోజనం ఆశించటం 
గొంతెమ్మ కోరికే అవుతుంది. 

విద్యా పబోధానికీ, శీలనిర్మాణానికీ, (శ్రవ్య, దృశ్య సాధనాలెంతో 
ఉవయోగిస్తాయన్న మాట నిజమే. కానీ ఈ పద్ధతులన్నీ, పత్రికల్లో, 
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గోడలమిద, బడ్డీ దుకాణాలమిద, దృష్టిని తేలికగా ఆక ర్షించగల ప్రదే 

శాల్లో, వ్యాపార ప్రకటనలు చేసేవారిచేతనూ, దూర [శవణ యం తాల 

ద్వారానూ, రేడియోలూ, (ట్రాన్సిస్టర్ల ద్వారానూ, అసభ్యమై న పాటలను 

పజల చెవుల్లో గింగురుమనేట్టుగా వినిపింవచేస్తూనూ దుర్వినియోగం అవు 

తున్నాయి. అడుగడుగునా, కొమాన్ని రెచ్చగొ శే చిత్రాలు మన కళ్ళ 

బడుతూ, అట్టి పాటలే మన చెవుల్లో మారుమోగుతూ ఉన్నాయి. యవ 

కుల యొక్క నె తిక భూమికను ఇవీ ఎంతగా పతనం చే న్తున్నాయో 

మనం తేలికగా ఊహించుకోవచ్చు. 

మౌలికమయిన వునర్నిర్మాణమే ఈనాటి అవనరం 

కానీ, (ప్రగతి “ఓీరిట ఇదంతా అదుపూ ఆజ్ఞలు లేకుండా కొనసాగు 

తోంది. భౌతిక, రాజకీయ, ఇంద్రియపరములై న సహజ వ్యామోహాలపట్లా 

ఇట్టి అత్యధిక |పాముఖ్యత కారణంగా, నైతిక విలువలన్నీ పతనమవు 

తున్నాయని మనక్కంనిపి స్తుంది. నేటి నాయకత్వం ఇట్టి వాళావర ణాన్నే 

రూపొందిసోంది. పశువాంఛలను తృ ప్రిపరచుకోవటమే ఆధునికతయనీ, 

అభ్యుదయవాదమనీ, అభివృద్ధి యొక్క పరమార్ధమనీ, ఒక దురభిప్రాయం 

(ప్రజలను, మరింత ముఖ్యంగా, ఎదుగుతున్న విద్యార్థులనూ నీ తిబాహ్యు 

ల్లనుగా చేయటానికే-ఇది ఉపయోగపడుతోంది. “నై తిక ప్రవ రని చాలా 
మంచిదే “అవినీతి” చెడ్డచేయైనప్పటికీ, అందులో [ప్రయోజనం లేకపోలేదు. 
దానిలో, నైతిక విలువల అవగాహనము, వాటి నుండి “పెడత్రోవను బట్టి 
నట్లు గు ర్తింపూ- అనే ఒక మంచి లక్షణముంది. ఆయితే నీతి గురించి 

కానీ, అవినీతి గురించిగానీ పట్టించుకోని స్థితి మహాాప్రమాదకరం, దానిలో 
నీతీ, అవినీతులు రెంటిమోదా దారుణమై న అగొరవభావం ఉంటుంది. 

అవినీతినరులూ, పాపులూ కూడా మార్పు చెంది, [కొత్త జీవితాన్ని ఆరం 

భించే అవకాశం వుంది. కానీ నీతి ఉపేక్షకుడు మాతం తప్పొప్పులను 
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లెక్కచేయని దురహంకారిగా మారుతాడు. అందుచేత వానిని సరిదిద్దటం 

కష్టం, సమాజం యొక్క సమ్యరద్వికాసానికి వారే మరింత ప్రమాదకారులు. 

ఆలోచనా పద్ధతుల్లోనూ, జీవన మూల్యాలను నిలబెట్టటంలోనూ, 
వ్యక్తికి పరిపూర్ణ జీవితాన్ని కల్పిస్తూ తత్ఫలితంగా జాతిక్కూడా పరి 

పూర్ణతను సమకూర్చే వివిధాంశాల పరస్పర [ప్రాముఖ్యతను తగరీతిగా 
విశేషణ చేసుకోవటంలోనూ, సమ(గమై న సింహావలోకనం ఈనాటి అవ 
సరం. ఇది లేకపోవటమే, విద్యార్థుల (క్రమశిక్షణారాహిత్యానికీ, మన 

సాంఘిక దోషాలన్నిటికీ కూడ ముఖ్యకారణం. ఈ ఒక్క సమస్యనూ, 
మొత్తం నుంచి విడదీసి దాన్నే నరిచేయటానికి [ప్రయత్నిస్తే ప్రయోజనం 
ఉండదు. ఇట్టి పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం, మిక్కిలి శ్రద్ధతో, వెనువెంటనే 
ప్రారంభింపకపోశే, ఇతర పరిషారమార్లాలు కేవలం, పెపె మెరుగులు 

గాన్తూ నిషృయోజకాలుగానూ ఊండిపోతాయి. 





0)... సఫల కార్యపద్దతి 

1. సరియైన జాతీయ వునన్సంఘటన 

ఎ ఆదర్శాన్ని సాక్షాత్కరించుకు నేందు కె నా దానికి తగిన 

ఒక విశిష్ట కార్యపద్ద పదతి అవసరం. వివిధసంస్థలకు వివిధపద్దతు లుంటాయి. 

ప్రారంభసమయంలో సంఘంలోకూడ వివిధవద్ధతులు వాడుకలో ఉండేవి. 

నంఘస్థావకులై న పూజ్య శ్రీ హెడ్గెవార్ జీ మన "సంఘటనకు ఈ ప్రత్యేక 

పద్దతిని రూపొందించారం టే ఆపద్దతు లేవీ వారికి తెలియవని కాదు. వారు 

సంఘం |పారంభించటానికిముందు చాలాకాలంపాటు ఆ యా సంస్థల కార్యో 

కలాపాల్లో మునిగితేలుతూ, వాటియొక్క కార్యపద్ధతులను బాగా ఆకళించు 

కొన్నవారే. 

అయితే వారు ఒక విభిన్నమైన కార్యపద్ధతితో మరొక సంఘటన 

ఎందుకు [పారంభించారు? ఒక న్వతం త్రనంస్థను (పొరంభించిన (ప్రముఖ 

నాయకుడనే కీర్తిపళంసలను పొందటానికి “ పారంభించారా? ఈ ఊహ 

కన్నా అనత్యం మరొకటి ఉండదు, ఇతర వేదికలపై డాక్టర్జీ తగినన్ని 

(ప్రశంసలను పొందారు. తమ అపార సమర్పణ, అసొధారణ కార్యశ కి, 

(ప్రతిభాప్రకాశాలమూలంగా వారేకనుక కోరుకున్నట్ల యితే దేశంలో 



అత్యున్నత రాజకీయ "పదవులను అలవోకగా సంపొదించి ఉండేవారు. 

కానీ వారు అవన్నీ విడిచిపెట్టి (పశాంత, నిరాడంబర వద్దతిగల సంఘటన 

(పార ౦భించారు. 

సరియైన మార్గం కొరకు అన్వేషణ 

జాతీయక్షే[త్రంలో [క్రొ త్తచాలు తీయటానికి వారిని (ప్రోత్సహించిన 
కారణమేమిటి? బాల్యంనుంచికూడ వారిది డనిప్పులు|గక్కే దేశభ క్రి 

గనుక, వారిని ఆనాటి విప్రవఉద్యమాలు సహజంగా ఆకర్షి ౦దాయి, కలకతా 

ఆనాడు విప్ర వకొర్యకలాపాలతో లోవలరాజుతూర గులుకొంటున్న అగ్ని పర్వ 

కం కనుకనే, కేవలం ఆ ఉద్యమాల లోతుపొతులను తరచిచూచే నిమి త్తమై 

ఎన్నో వ్యక్తిగతమైన బాధలు అనుభవిస్తూకూడ వారు అక్కడ వైద్య 
విద్యార్థిగా చేరారు. భయంకరమైన అగ్నిధారల్లో (లావా) జీవిస్తూకూడ 
వారు తమ విచక్షణను ఎన్నడూ కోల్పోలేదు. విప్పవ సహచరుల మండే 

గుండెలతో సమరసమై తమ హృదయం స్పందించినప్పటికీ, సంపూర్ణ 
డొతీయప్పునరుజ్డీవనానికి వాళ్ళ పద్దతి ప్రభావజనకమైన సాధనం కానేరదని 

వారు గ్రహించారు. రహస్యము, సాహసో పేతమునైన వారి మెరుపుదాడుల్నీ, 
మహోజ్ఞ్వలమై న వౌరి ఆత్మాహుతుల్నీ తమ(వపజ్వలిత హృదయం ఎంతగానో 

(ప్రశంసించినప్పటికీ, ఆ విప్తవ విన్ఫులింగాలవల్ల (గ్రుడ్తిదై పోలేదు వారి 

ప్రశాంతమైన మేధ, 

యావ త్తుజొతిని జాగృతపరచి సంఘటితం చేయడంలో (ప్రజలతో 

(వ్రత్యక్షసంబంధంలేని ర హన్యకార్యక రలు నిర వ్రపొంచేపాత్ర అత్యల్ప 

మైందని వారు తెలుసుకొన్నారు. అంతేగాక, ఆయావిప్త వనంఘాల్లో పెద్ద పెద్ద 
లు 

కార్యక రలోనే కొందరు గుట్లుబయటపెటడంవల , ఆయాపథకాలు భగ్నమె 
అలి భం లు లు య హను 

ఫోతుండేవి. ఆవిధంగా అసంఖ్యాక విప్ప వకారుల మహోజ్వల 
౯ ణా 

త్యాగ, పరాక్రమాలు ఒక్క దెబ్బతో తుడిచిసెటుకొనిపోయేవి. ఆంగే యులు 
లు గా 
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మవ దేళంలో నిర్మించుకొన్న సువ్యవస్థిత బలసంపన్న యంత్రాంగాన్ని 
అత్యంత దృఢసంక ల్పశ కి సమన్వితము, దేశభ క్షియతము, సుశికీతము 

నై న సంఘటితళ క్రిలేని ఏ విప్తవం ఐనా సరే, విధ్వంసం చేయజాలదు 
అని వారు గ్రహించారు. 

కలకత్తానుంచి నాగపూర్ తిరిగివచ్చినతర్వాత వారు కొం[గెను 
యొక్క స్వాతంత్రోద్యమంలో దూకారు. లోకమాన్య తిలక్ నాయకత్వంలో 
కొంగెను ఒక (ప్రజాఉద్యమంగా అదిరకొలంలోనే రూపొందసాగింది, 

పడకకుర్చీ రాజకీయవేత లరోజులు పోయాయి. బిటిష్వారిని మూక ఉమ్మడిగా 

(పతిఘటించే ఒక |క్రొ_త్తశకం ఆరంభమైంది. వాతావరణమంతా స్వరాజ్య 
భావనతో నిండిపోయింది తిలక్, పిదప గాందీజీ ఈఅగ్నిని మూలమూలలకు 

వ్యాపింపచేసి ప్రతి గ్రామంలోను, నగరంలోను ప్రతిఘటనజ్యోతిని వెలిగించి 
నారు. వారు తమ బుజుశీలంతోను, అత్యంతము నిస్వార్థ ము, నిర్భీకము నైన 
భావనతోను, అతిసామన్యమే ఐనా అత్యంత ప్రభావజనక మె సామాన్య 
ప్రజానీక హృదయాన్ని కదలించే పద్దతులతోను, సంఘర్ష ఇ, సమర్పణల. 
శిఖరాలకు జాతిని నడిపించుకొనిపోయారు. ఉజ్జ్వలమైన ఆదర్శవాదము, 

చొరవ కలిగిన వండిత నెహూ స్వాభిమాన, స్వతంత్ర, భావనాపూర్ణమై న 
యువళరానికి అ(గ్లేనరుడుగా, స్ఫూర్హిపదమైన (ప్రతీకగా |ప్రసిదిలోకి 

(అ వను న్నరోజులవి, అటువంటి మహామహులకృషిఫలితంగా ఆంగవ్యతిరేకత అతి 
ae) అనే వెల్లువ దేశమంతటినీ ముంచె త్తింది. బరువు భాధ్యతలను వహిస్తూ 

డాక్టర్జీకూడ అప్పుడు అ|గ్రేణిలోనే నిలచినారు; విదేశీ పాలకులను 
ధిక్కరించి కారాగారంలో కఠిన శిక్షలను అనుభవించినారు అయితేవారు 
ఆఉద్యమాన్ని నిశితంగా వరిశీలించినారు[వళ ంసార్ల మైన ఆశయాలన్నింటినీ 
ముందుముందు రూపుమాపివేయగల కొన్ని తీవలోపాలు ఆ ఉద్యమంలో 
ఉండటం గమనీంచి హతాశులయ్యారు. 

ఈ రెండు రకాల ఉద్యమాల్లోగూడ ఊన్న ముఖ్య(పేరకం ఆంగ్లేయ 
వ్యతి రేకభావనయేకాని, భావాత్మక మైన జాతీయస్వాతం క్యదృష్టి కాదు ఆని 
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వారు (గ్రహించారు. సామాన్య ప్రజానీకంలో నేగాక ఎక్కువమంది నాయకుల్లో 
ఊన్నదిగూడ అదే. మన జాతీయజీవనాన్ని గురించిన భావాత్మకమై న దృఢ 
విశ్వాసం లేనప్పుడు కాలక్రమంలో ఆ యా ఉద్యమాలు ప్రతి క్రియాత్మక 
మార్గంలో పడిపోకతవ్పదు అనికూడా వారు (గ్రహించారు. 

రెండవవిషయమేమిటం కే, అతిబాల్యదళనుండి డాక్టర్ జీని వేధి స్తున్న 
(పశ్నుకు అవేవీ సమాధాన మోయలేక పోయాయి. కొద్దిమంది వి దేశీయలు 

-వారు ముస్తి ములుకానీయండి, ఆంగ్లే యులుకానీయండి-మనల్ని స్వాధీనం 

చేసుకొని అంతటి సుదీర్గ కాలం ఎలా  వరిపాలించగలిగారు ? ? ఆంగ్లే యలను 

తరిమివేయటం బాగావేఉంది; కానీ, ఆ విదేశీ అధిప పత్యం ఏర్పడటానికి 
కారణమై న మనలోని మౌలికజాడ్యం ఏమిటి? అందరకుతెలిసిన స్తే, మనలోని 
అనై క్యమే మనయొక్క బానిసత్వానికి కారణం, ఐతే ఇట్టి. భయోత్పాదక 

చర్యలు, ఆందోళనాత్మక విధానాలు ఆ అసలుజబ్బును నయంచేయగలవా? 

ఒక్క కుదుపు కుదిపి ఆగిపోయే (పజల ఆందోళనలు, విప్తవోత్సాతాలు 

(ప్రజల్లో సుస్టిరమై న ఏకత్వం నృష్టించగలవా ? అనేక శతాబ్దాలుగా మన 

సమాజంయొక్క నరనరాన్ని నమిలివేస్తూ, బానిసత్వానికి |త్రోవదీసిన 

స్వార్దపరత్వం, (శ్రమళిక్షణారాహిత్యం జాతీయచై తన్యభావం వంటి చెడు 

ధోరణులు ఒక్కా దెబ్బలో తుడిచి పెట్టుక పోగలవా ? 

సువ్యవస్థిత జాతీయజీవనం మొక్క భావాత్మకము, పోషకములు 

నైన సద్గుణాలు ప్రజల్లో వేళ్ళూని నిలువందే కేవలం వ్యతిరేకత 
ఆధారంగా (ప్రజానమూహంలో ద్వేషాగ్నిని రెచ్చగొట్టడం సమంజసం 

అవుతుందా ? షేక్సుపియర్ రచించిన “జూలియస్ సీజరు”లో తనమిత్రుల 
చేతుల్లోనేసీజర్ హతుడయ్యాడు; (బూటస్, కాషియస్లు పెల్లుబికిన (ప్రజా 

భిమానన్నిచూరగొన్నారు. కానీ (వ్రజావిప్తవ (పవాహతాలోత్తాలతరంగా (గాన 

నిలచిఉన్న సీజరుమ్మికుడై న ఆంటోని తెలివిగా ఆటూ ఇటూ చేసి ప్రజా 

శ్రోధాగ్నికి ఆ హంతకులనే గురిచేశాడు. రెచ్చిపోయిన |ప్రజాసమూహం 
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ఊ|దేకంతో వారివెంటవడగానే ఆంటోని “*ధూర్తత్వమా! నీఆట మొద 

లయింది* ఇక నీవాడింది ఆట, పొడింది పొట!” అనే ప్రసిద్ది వాక్యాలు 

అన్నాడు. భావాత్మక మెన జాతీయజీవనమూల్యాల'] పె ఆధారపడి ఉద్యమానికి 

మార్గదర్శనం చేసి, తదనుగుణంగా అదుపులో ఉంచగల దేశవ్యాప్త సంఘ 

టన లేకపోతే అటువంటి ప్రజావిప్ప వాలన్నింటిలోనూ, “మా కోరిక 

మేరకు" అని కాక, “నీవాడింది ఆట, పాడింది పాటి అన్న ఈ విపత్కర 

న పరి నుంది. దోషమే దాపురి స్తుం 

మానసిక విప్పవం కోనం 

ఈ విషయాన్ని ఇట్టా మధించిన తర్వాతనే (ప్రజల మనఃస్థితిలో ఒక 

విప వంరావటం అవసరంఅని డాక్ట ర్ జీనిర్ల యించుకొన్నారు. విదేశీ ఆధిపత్యం, 
ae] 

జాతీయ సమస్యలు - అన్నింటికి సర్వరోగనివారిణి భౌతిక విప్ప వం కాదు; 

మానసికవీపవం రావాలి, ఒక్కొా-క్క-వ్య క్రినే ఎన్నుకొని నసుసంఘటిత 

జొతీయజీవనానికి అనువుగా అతణ్ణి మలచటంద్వారా నమాజంయొక్క. 

మనఃసితిలో, ఆలోచనాధోరణులో, (ప్రవ రనలో ఆమూలా[గపరివ రన 
థి లు అం 0 — 

కలిగించే పని అవసరం. దానికి (ప్రచారము, (పదర్శనలతో అనుబంధం 

లేనట్టిన్నీ, వట్టుదల, (ప్రశాంతత, ఏకాగ్రతలతో కూడు కొన్నట్టిన్నీ 

పయత్నమొకటి అవసరమని వారు [గహించారు. 

జాతీయ పునస్పంఘటన అంతే, జొతీయశీలాన్ని ఏకాత్మత లను 

ఫోషించటమే; మాతృదేశంపట్ల భ క్యావేశం, సోదరభావం, జాతీయ 

కార్యంలో పొలుపంచుకోవాలనే కోరిక, జాతీయాదర్శాలపట్ల (ప్రగాఢమైన 
గొరవం, అనుశాసనం, పరాక్రమం, పురుషకారంవంటి ఉదా త్తగుణాలను 

ప్రజల్లో జాగ్భృతపరచటమే దాని లక్ష్యం. మనసులను మలచి, శీలాన్ని 

తీర్చిదిద్దే ఈ పని ప్రవచనాలుచేయటంవల్ల గాని, (ప్రతిజ్ఞ లుచేయించటంవల్ల 

గానీ జరుగదు, జాతిపట్ల భక్తిభావన అహర్నిశము, కలకాలము అఖండ 
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జ్యోతిలా వెలుగొందుతూ ఉండాలి. కొబట్టి దానికి దోహదంచేసే వాతావర 

ణంతో (ప్రజలు నిత్యము, నియబద్దంగా ఏకతితం కావాలి, దీన్ని 

దృష్టిలో ఉంచుకొని సంభఘస్థావకులు చివరకు నేటి కార్యపద్ధతిని 

రూపొందించారు. 

న్యూ ర్తిపద దృశ్యం 

మన పద్దతిలో ముందుగా కనిపించేది దై నందిన కార్యక్రమం. ఒక 
బహిరంగమైన 'అలస్థలం. కాషాయధ్య జచ్భాయల్లో తరుణ, బాల బృందాలు 

వివిధ భారతీయ క్రీడల్లో నిమగ్నులై. ఉంటారు. ఆనందోత్సాహాల కేరింతలు 
మిన్ను ముటుతుంటాయి. “కబడీ కబడీ అంటూ దె ర్యంగా ముందుకు 

య న్ a Ga (aan 

చొచ్చుకపోయే యువకులను చూస్తుంటే హృదయ ముప్పొంగుతుంది. 
నాయకుని “ఈలిగాని, “ఆజ్ఞ "గాని ఇం|దజాలమే. క్షణంలో ఎక్క_డివా 

రక్కడ; అంతా నిశ్శబ్దం. తర్వాత వివిథ వ్యాయామాలు: కర్రసాము, 

సూర్యనమస్కారాలు, సంచలన్ జరుగుతాయి. (ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ 

సామూహికకృ్ళషి, స్వయంస్వీకృతానుశాననం ఉంటుంది. ఇక వారంతా 

కూర్చొని దేశభ_క్టిగీతాలు సామూహికంగా పాడుకొంటారు. తర్వాత చర్చా 
కార్యక్రమం ఉంటుంది. జాతీయజీవనాన్ని |ప్రభావితంచేసే సమస్యలను 
తరచి తరచి చూసారు; చివరలో వారంతా ధ్వజం ఎదుట వరునల్లో నిలబడి 
“నమ సే స్తే సదా వత్సలే మాతృభూమే” (ఓ వాత్సల్య పూర్త మాతృభూమి ! 

ఎల ల్వవ్వుడూ నీకు నా నమస్సులు.) అంటూ (ప్రార్థన; వాతావరణం (ప్రార్థనా 
(పతిధ్వనిసంభరితమొతుంది, హృదయం పులక స్తుంది, “భారోత్మాశాకీ డె 

అంటూచేసే సే గుండెలోతుల్లోంచి పెల్లుబికిన నినాదం ఆనాటి కార శమాని 

కంతకూ స్ఫూరి(పద భరతవాక్యం. 

హిందూన్థానమంతటా ఆ నగరాల్లో నేగాదు, మారుమూల పల్లెల్లో, 
కొండల్లో, కోనల్లో గూడ - స్ఫూర్తి రవదమె న ఈ దృశ్యాలే హృదయాలను 

యె 
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కదలించే ఈ గీతాలే ప్రతినిత్యము, సకాలానికి నూర్యోదయ, సూర్యా స్తమ 
యాలోగాని, రాతులందుగాని మనకు స్వాగతం పలుకుతుంటాయి, అదే 

గ 

శాఖ ఆంటే. 

శాఖతో సంబంధం ఏర్పడ్తప్పుడే ఎవరికై నా మన కార్యంయొక్క 

వాస్తవికభావన అర్ధమవుతుంది. ఒకసారి ఒక (పముఖవ్య కి నాగపూర్లో 

ఒకానొక సంఘ ఊత్సవంలో అధ్యక్షత వహించేందుకు వచ్చినారు. “సంఘ 
కార్యంపట్ర ఎండ్ర తరబడిగా నాకు అనేకసందేహా లుంటూఊండేవి. 

సంఘ కార్యకర్తలను వేలాది (ప్రశ్నలతో వేధి స్తుండేవాణి. కానీ ఈనాడు 

న్వయంగా సంఘాన్ని చూచినతర్వాత నా అనుమానాలన్నీ పటాపంచలై. 

పోయాయి” 

శాఖ ఉన్నా ఇట్టి ఉదంతాలే. దానికి కారణం సుస్పష్టం. శాఖ అనేది 

శుష్టోవదేశాలమూట గాదు. అది ఆదర్శాల సాధనకుగల చై తన్నస్వరూవం,. 
వా(గూపంలో వ్య క్త ౦ చేయటం దుస్సాధ్యమై న సంఘకార శ్రసం దేశాన్ని 

హృదయపూర్వకమైన భక్తిభావనతో గూడిన వ్యక్తులు _ తరుణులు, 
వృద్దులు వ నిత్యసాధనలో నిమగ్నులై ఉన్న ఆ దృశ్యం నిళ్శబ్దింగానే 

నొక్కివక్కాణి స్తుంది. 

అంటూ ఆయన మోమోటం లేకుండా ఒప్పుకొన్నారు. ఎక్కడ 

ఎందరో యోజకులు 

రాష్ట్రశరీరంలోని సజీవాంగాలుగా వ్యక్తులను రూపొందించటానికి 

పూనుకొన్నది సంఘం, సంఘపద్దతి హడావుడిలేనిది, ఆచరణకు అత కంతము 

అనువై నది. బయటి వాతావరణాన్ని చూ స్తే, సంఘం ఇంతటి ఏకాగంగా 
కృషిచేయడానికి అవసర మైన అనివార్యకారణాలేమిటో అవగతం బాతాయి. 

ఒకసారి నేనొక వయోవృద్దుణీ కలిసినాను. మన నంఘటన గురించి 
తన కంతా తెలునుననీ, నిజానికి డాక్టర్ హిడ్లెవార్గారికి ఈ వథకాన్ని 
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ఇచ్చింది తానే అని ఆయన చెప్పటం మొదలు పెట్టాడు. ఆదర్శ [ప్రాయమైన 
సంఘటనయొక్క_ కార్యపద్రతినిగురించి తాను వానుకొన్న వివరణలుకూడా 

చూపించినాడు. అప్పుడు “పిన్నవయస్సునుండికూడా మిరు ఇక్కడే 

ఉన్నారుగదా ! ఎట్టి పరిస్థితిలో నై నాసరే మిమ్మంటి పెట్టుకొని ఉండేమిత్రులు 
థి 

ఇకుడ ఎందరున్నారో చెప్నగలరా 2” అని అడిగాను. “నాతో స్నేహం 

చేయడానికి అరుడే నవా డొక్కడుకూడ ఇక్కాడలేడు, అందరూ పాపిషి 
యెందు 

ర 

వెధవలే”” అని అన్నాడు ఈసడింపుగా. అవ్బుడు నేను నప్పుతూ అన్నాను, 

“మోక మను మోనుకపోయేందుకై నా నలుగురు మిత్రులు ఉండక్క.ర లేవా? 
ర cn 

సమాజజీవనంలో (పతిఅంశంలి లోనూ, ఇటువంటి నీపుణులై న 

“ఆయోజకులు) “ఉవదేశకులుు “సలహాదారులు” వాళ్ళ పొండితీస్ఫోర క 

(పబోధాలతో దేశం సతమతమౌతోంది. ఆకాంక్షించిన లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు 
ఆవళ్యకమె న కార్యపద్దతిని, నిష్షతో, నిజాయితీతో అనుసరించని వ్య కులు 
“మాటలు కోటలు దాటుతాయి; కొళ్ళు గడపలు దాటవు” అన్నట్లు దిగజారి 

పోతారు, 

ఆరాధ 3దెవం 

లక్ష్యసాధనకు ఉపకరించే కార్యక్రమ సూలన్వరూపాన్ని 

నిర్ణ యించుకొన్కి దానికి పాణంపోసే అతిసూక్ష్ము విషయాలనుగూర్చిగూడా 
నిశితంగా ఆలోచించింది సంఘం. తగినపద్దతి లేనిదే ఆదర్శ మెంతటి 

గొవ్పదె నప్పటికీ, దీన్ని సాక్షాత్క_రించుకోవటం అనె నాధ్యం. మన వివిధ 

సంప్రదాయాల్లోకూడ (ప్రతిదానికి తదనుగుణమైన నిర్తి రి పచిహ్నామొకటి 
ఉంటుంది. ఆ యా సం|పదాయాలకు చెందిన వ్యక్తు కులు విశిష్టవస్రధారణ, 

అలంకరణ చేసుకుంటారు, (ప్రత్యేకమైన నియమనిస్టలను పాటిస్తారు. 

ప్రతిశై వునకు, కౌ _కేయనకు, వె వె ష్షవునకు ఆ సంప్రదాయానికి చెందిన న్ ఒక 

(ప్రత్యేక ఆరాధనావద్దతి, కర్మకాండ, జీవితాన్ని క్రమబద్దంచేసే విధి 

నిషేధాలు, ఆచారాలు ఉంటాయి, 
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సమైక్యము, [కమ+క్షణాయతమునై న జాతీయజీవన నిర్మాణ 

లక్ష్యనికి అనుగుణమై నపద్దతిని, చిహ్నాన్ని, (ప్రతీకాన్ని, మంత్రాన్ని, అను 

శాసనవిధానొన్ని మనం రూపొందించుకొన్నాం. [పాంతం, పంథ, జాతి 
కులం, భాష, ఆచారాలు అనే బాహ్యాలై న అడ్డుగోడలను పూర్తిగ అతి క్ర 

మించి మన (పాచీనము, పవిత్రము, సమ(గమునై న జాతీయజీవవంలోని 
నహజ వవీత్రతను, పరిపూర్ణతను, సజీవంగా కనులకుకట్టినట్లు చూపే అమర 
భగవాధ్యజాన్ని, స్ఫూర్ని ప్రదమై న ఉత్తమ వతీకంగా స్వీకరించాం. అనా 

దిగా భగవధ్వజం మనధర్మం,సంస్కృృతి,పరంపర, ఆదర్శాలకు ప్రతీకంగా 
ఉంటోంది, ఆదర్శవాద హోమాగ్నిలో ఆత్తాహుతి చేనుకొమనే సందేశాన్ని 

ఇచ్చే పవీ|త్ర యాగాగ్ని వర్ణాన్ని, సర్వ [తౌ "వెలుగులను జిమ్లుతూ, చీకట్లను 

పొర దోలే బొలభానుని భవ్య కాషాయవర్ణాన్ని తనలో నింపుకొన్న ది 

ఆ ధ్వజం. మనయొక్క. భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక సాధనలన్ని టికీ అదే ఏకైక 

ధ్రువతారగా మార్గదర్శనం చేసోంది. చరిత్రలోని పతి పుటకు తిరుగులేని 
సాక్ష్యం పలికేడి అదే. సా మాజ్యాల ఉత్తాన పతనాలకు, యోగుల తపస్సు 

లకు, వీరుల బలిదానాలకు సాక్షిభూతమై, తరతరాల అసంఖ్య [వజొాకోటి 

యొక్త స్వప్నాలను తనలో వ్రతిఫలించుకొన్నది అదే. క్షుపంగాచెప్పాలం శే 
మన 5 రాష్ట్రత్వానికి మహోన్నతము, మహోదా _త్తము, అత్యంతవా స్త సవికము 

నై న ప్రతీక అరే. 

కావలసింది తత్వనిష్ర - వ్య కనిష్ట; (గంథనిష్షకాదు 

ఈ సజీవ వతీకను తనకు మార్గదర్శకజ్యోతిగా-అంకే గురువుగా 
నంఘం స్వీకరించింది. ఈ ధ్వజాన్ని గురువుగా, ఆదర్శంగా డాక్ట ర్జీ మన 
ముందుంచినప్పుడు తోటికార్యక రృలో అనేకులు నివ్వెర పోయారు. 
అదర్శాన్ని సజీవంగా డాక్టర్ జీతో సాక్షుత్రా రం పొందినవారంతా “డాక్ట ర్జీనే 
మనం ఆదర్శంగా ఎందుకు స్వీ కరించరాదు? అని |పళ్నించినారు. కానీ మన 
సంఘసంస్థావకులుమా త్రం సంఘటనయొ క్త త్ర శ్వాని క్ర నుగుణమై న రీతిలో 
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ఈ అమర భగవాధ్వజాన్ని ఆదర్శంగా మనముందుంచినారు. ఒకవ్య క్రీ = 

అత డెంతటిఘనుడై నప్పటికీ-జాతికి ఆదర్శంగా ఉండజాలడు, అనంతమైన 
జాతీయజీవనంలో వ్య క్రిఅస్పిత్వం కేవలం క్షణికం. వ్యక్తి ఎంత ఘను 
డైనప్పటికీ, అనేక శతాబ్దాల జాతీయజీనన పరిపూర్ణవికానంయొ క్ర సౌందర్య, 
సౌరభా లను అంళామా[తంగానే వ్య క్రీకరించగలడు. వ్యకి ఎంతటి 

ఊదా తుడు, పూజార్హుడు ఐనప్పటికీ, (పజలందరూ అతనివట్ల ఒకేవిధమైన 
శ్రద్ధ కలిగిజంటారని ఊహించరాదు. కొందరు (శ్రీరాముణ్ణి, మరికొందరు 
(శ్రీకృష్ణుణీ తమ ఇష్షదై వంగా ఆరాధిస్తారు. కాబికే సార్వజనికమూ, సర్వ 
(గాహకము ఐన ఈ (వతీకాన్ని సంఘం స్వీకరించింది. 

స్ఫూర్తికొరకు, ఆదర్శంకొరకు కేవలం వ్య కులచుట్లూ పరిభ్ర మించిన 
జి షో 

ఉద్యమాల విషాదగాథ, (పపంచజాతుల చరి[తలన్నిటిలో కనపడుతూ 

ఉంది. ఆదర్శాలను ఊపేక్షంచి, వ్య క్రులను అరాధెంచటంవల్లనే వ్య కినిష 
అంటే య ఖీ 0 

ఒక శాపమై నియంతలు ఆవిర్భవించి మానవజాతిస్వరూపాన్ని వికృతం 

చేసినారు. ఒక ఆదర్శాన్ని తనజీవితంలో ప్రకటించేంతమేరకే వ్యక్తిని 

(శేష్టునిగాను, పూజార్లు నిగాను పరిగణించుమని మన సంస్కృతి ఎల్ల ప్పుడు 

మనకు ఉపదేశించింది. ఈ విశాల విశ్వమంకటిలోను ఎవ్వరో ఒకవ్యక్తి 

యొక్క చారిత్రకత లేక (ప్రామాణికత పై ఆధారవడనిది కేవలం మన 

ధర్మం ఒక గ్ర టం 

మన ధర్మానికీ, సంస్కృతికీ, ఏకైక సర్వోన్నత [ప్రమాణంగా 
ఒక (గంథాన్ని స్వీకరించకపోవటం మన సాంస్కృతిక వారసత్వంలోని 

మరొక విశిష్ట లక్షణం, మనశాస్సాలన్నీ మానవ జీవన ఏకైక పరమావధి 

యొక్క వివిధాంశాలను, మార్గాలను వివరించేవి మాత్రమే. సంఘంకూడ 

తన'ఏకైక (ప్రమాణ (గ్రంథంగా దేన్నీ అంగీకరించలేదు; రచించలేదు, 

“మో రనుసరించే (గంథమేమిటి ?” అని ఒకసారి ఒక (ప్రముఖ ధార్మిక 
నాయకుడు నన్ను (పళ్నించినాడు, “ఒక (గంథంలో నూ కులకు ముడి పెట్టు 
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కొన్నట యితే ఒక [గంథంమోదనే ఆధార పడీఉన్న ముస్లి ములు, అ 

౩9 సవులకన్న మే మేవిధంగాను మెరుగు కొబోము, కొబ'క్రే మా (శ్రద్దా 
యమ అలి 

కేంద్రం ఆదర ఛమేగాని, మరింకేదీకొదు' అని సమాధానం చెప్పాను. 

అటువంటి ఉదొ త్తమైన సాంస్కృతిక పరంపర కనుగుణంగానే 

సంఘం తనముందు ఒక వ్యకినో, ఒక గ్రంథాన్నో (ప్రమాణంగా 

పెట్టుకొనక, మన జాథీయజీవనంలో ఊదా త్తము, (శ్రేష్టమునై న వాటన్నిటికీ 
య ల ర 

ఆ 8 ఉద్ద్వాల ప్రతీకమై న భగవాధ్వజాన్ని ఆదర్శంగా స్వీకరించి, తద్వారా 

యావ త్పుజాతిలోను విశుదభ కి ని అలవరచటానికి కృషిచేసోంది. 
జి ధి లి అటి 

జొతీయ పునస్పంఘటనకు మూస 

పునీత భగవాధ్వజచ్భాయల్లో దై నందిన కార్యక లావం జరుగుతూ 

ఉంటుంది. మన సమాజంలోని అన్ని తరగతుల (ప్రజలు అచట చేరుతారు; 
భాష, 1పాంతం, కులం, వర్గం, పక్షం, పంథ -ఇట్లాంటి బాహ్యమైన 

వ్యత్యాసాలను విస్మరించి, ఒకే మాతృభూమియొక్క. సంతానంగా ఆమె 

పవిత్రధూ?లో కలసి ఆడుకొంటారు; (పగాఢభ కి భావనతో మాతృభూమిని 
పార్టిస్తారు;, ఆమె వై భవంకోనం తమ జీవితాలను ధారపోస్తామని 
ఏంకల్పించుకొంటారు. ఆటపాటల్లో తామంతా ఒక్క_కే అన్న అనుభూతి 
వాళ్ళను ఏకంచే స్తుంది. కలిని వ్యాయామంచేసి, కదంకదం కలిపి నడుస్తూ 
మే వాళ్ళ హృదయాలు సమ (శుతిలో స్పందిసాయి, 

అక్కడి వాతావరణం, కార్య[క్రమంకన్నా ముఖ్యమై నది. పవిత్రత, 

ఏధురిమలతో అక్కడి వాతావరణమంతా నిండిపోతుంది. (క్రమేపి అచ్చటికి 
రినవారిలో వివిధత, విభిన్నతల మధ్య శుభ వ్రదమై న ఏకత్వం ఆవిర్భ 
స్తుంది. స్నేహ సమరనభావాలు వారి మనస్సుల్లో మొలకె త్తుతాయి; 
"ంఘిక, రాజకీయ, అర్జి కాది భేదాలను అధిగమించిన జొతీయనమై క్యాన్ని 
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గూర్చి కన్న కలలు నిజమౌతాయి. ఆవిధంగా దేశ సేవకు అంకితమై 
అందరిని భాతృభావపేరితులుగా రూపొందించే మూసయే శాఖ. విపద్ద 
జాతీయశీలాన్ని, శాశ్వత రాష్ట్రీయ సమరసతను సృజించే కేంద్రం అడే. 

జనజాగరణ మాధ్యమం 

దీంతోపాటు సంఘం రూపొందించిన జాతీయ ఉత్సవ పరంపర 

మన సామాన్య(ప్రజల్లో నిజమైన సమైక్య జాతీయజీవనంపట్ల జాగృతిని 
a) కులు యా ae) 

కల్గించడానికి ఒక సమర్గ్శమైన మాధ్యమం. 

హిందువుల వర్ష (వతిపత్ (లేక) ఊగాది : మహామహులె న మన 

శేకక ర్లలను, అమరములై న వారి విజయపరంవరలను జ్ఞప్తి పికి తెస్తుంది. ఇది 

నంభఘసంస్థావకుల జన్మ దినంకూడ కావడం మరింత సంతోషకరం. హిందూ 

సామ్రాజ్యదినోత్సవం (జ్యేష్టసద్ద త్రయోదశి): 800 సంవత్సరాల ముసి ముల 

రాక్ష సపరిపాలన పై, వీర శివాజీ నేతృత్వంలో పునరుజ్జీవిత హిందూ? క్తి 
విజయాన్ని సాధించి, సర్వస్వతంతంగా 1674 లో సింహాననాన్ని 

అధిష్టించిన పర్వదినం ఇది. గురుపూజ (ఆమాఢపూర్తి మ): శిష్యుడు 

తన గురువుకు భ _క్యంజలి ఘటించే సం ప్రదాయసిద్దమైన దినం. 

దానిపై జొతీయతాముద వేసి మన జాతీయతకు, ధర్మానికి |ప్రతీక ఐన 
తన గురువగు భగవాధ్వజాన్ని ఈదినమే సంఘం అఆరాధి స్తుంది, 
రక్షాబంధన్ (శ్రావణపూర్ణిమ) : మనమంతా ఒకే మాతృభూమియొక్క 

సంతానమని గుర్తుచే స్తుంది. సౌటభ్రాత్రానికి చిహ్నంగా నాడు మనం రోక్షను 
కట్టుకుంటాము. విజయదశమి (ఆశ్వయుజశుద్దదళమి) : దుష్టళ క్రుల్నపె 

విజయం సాధించిన ఊజ్బ్వల పరంపరయొక్క_ దివ్యన్మృతులను జాగృత 

పరిచే దినం. సంఘ జన్మదినంకూడ -ఇదే. మకరసం[క్రమణ : (ప్రకృతిలోని 
మార్చును సూచిస్తూ “వీకటినుండి వెలుగుకు, స్వార్థ తమస్సునుంచి 

జాతీయ చె వై తన్యజ్యోతిలోనికి వయనించుమని మన కువదేళమి స్తుంది. 
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ఈ విధంగా వ్య కులకు ఒకప్రక్క జాతీయ చైతన్య, సౌశీల్య 

సమె క్యభావనలు, దై నందిన శాఖాళిక్షణద్వారా అందచేస్తూ4ం కే, మరొక 

వక్త క ఏవిధజాతీయ ఉత్సవాలద్వారా జాతీయజాగ్భతి దేదీహ్యమానమౌతురిది. 

సంస్థావాద శాపం 

ఏ ఒక వ్యక్తికో, ఒక సంస్థకో కాక, పరిపూర్ణసమాజంపట్ల 

అనన్యనిష్టాభావన మాత్రమే సంఘంలో నిర్మాణం చేయటానికి యత్నం 

జరుగుతూఉన్న దని పై వివరణలనుబట్టి స్పప్టంగా తెలుస్తూనేఉంది. అట్టి 

జీవన |పద|పేరణ లేకుండా కేవలం బాహ్యన్వరూపానికి ' అంటి పెట్టుకొని 

మురిసిపోతూ ఊం టే, అది విఘటనకు మరియొక కారణమౌొతుంది. 

జాతీయ పునన్సంఘటనకు మూలాధారమై న ఈ సూత్రాన్ని విస్మరించి 
నాడూ, నేడూకూడా చేతులుకాల్చుకున్నాం,. నాడు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 

(పజలను మేల్కొలిపి సంఘటిత పరిచేందుకు అనేకయత్నాలు జరిగాయి. 

అట్టి ఉద్యమాలను [పొరంభించిన మహాపురుషులు, యావత సమాజొన్ని 

సమె క్యపరచి బలో పేతం చెయ్యాలనే దృష్టితో నే కృషిచేసినారు. కాని 

పరిస్థితులు మారి వాటి (పాదుర్భావకార ణం తొలగిపోగానే, వాటిలోని 

అంతర్భావన లు_ప్రమెంది; బాహ్యసన్వరూపానికి మాత్రం అంటి పెట్టుకోవటం 

జరిగింది. తత్ఫలితంగా నేటి స్వార్గపూరితవాతావరణంలో కరడుకట్టి, 
పరస్పరం విరుద్ధంగా, విభిన్నంగాతయారై. + అనేకపంథలు, నన్ను ముట్టు 
కోకు నా మాలకాకి అంటున్నాయి. 

ఉదాహరణకు ముస్తిం౦దురాక్రమణతో నతమతమౌతున్నప్పుడు గురు 
నానక్ దేవ్ అనే మహాత్ముడు పంజాబులో ఉద్భవించి మన (పాచీనధర్మం 

పట్ల చల్లారిపోతున్న విశ్వాసాగ్నిని మళ్ళీ (పజ్యలింపచేసినాడు. ఆయన 
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అనంతరం ధర్మంపట్ల భ కికి, త్యాగభావనకు మహోజ్ఞ ఏల ఉదాహరణలుగా 

జీవించి, మరణించిన తొమ్మండుగురు గురువుల పరంపర ఊద్భవించింది, 

విక్రమకార్యవిరహితమై న కేవల ధార్మిక, భ _క్రిభావనా పునరుదరణ 

అధార్మికమై న పాశవికళ కులను (ప్రతిఘటించలేదు, అని పదియవ గురువైన 

శ్రీ గురుగోవిందసింహ్ భావించాడు. తన అనుచరుల్లో ఆయన అదమ్య 

మైన శౌర్యాగ్నిని ఊద్దిపింపచేసి వారందరినీ విజయశాలులై న వీర 
యోధులుగా రూపొందించినాడు. కాని ఎంతటి దౌర్భాగ్యం ! అట్టి మహోద్య 

మానికి స్ఫూర్తి రినొనగిన మహ తత్తర లక్ష్యం మటుమాయమై , దొనికి భౌతిక 

రూపమైన సంస్థవట్ల ఏర్పడ్డ "కేవల వ్యామోహం, వేర్చాటుధోరజి వంటి 
వికృతభావాలను రెచ్చగొట్టి, ఆ సంస్థకు జన్మనిచ్చిన జీవళక్రినే దెబ్బతీసే 
టఃతగా కర డుకట్టుకుపోయింది. 

ఈమధ్య జరిగిన ఒక ఉదంతం పరిశీలిద్దాం. 1947 లో ఆంగ్లే యులు 

(వ్రభుత్వాధికారాన్ని కాంగైెనుచేతుల్లో. సెట్టి ట్ర నప్పుడు, ఆ సంస్థను రద్దు 
చేయుమని గాంధీగారు చేసిన సూచనను తోసిరాజని, ఆ సంస్థయొక్క ఒక 
నాటి కీర్తిపతిష్టలు ఆధారంగా అధికారాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఊండటానికి 
దాని పేరును, రూపాన్ని పట్టుకొని (వేళ్ళాడినారు. ఫలిత మేమిటం'కే నేడు 
వదవీవ్యామోహంలో పడ్డ కాం(గెస్ వాదులు ఎంతనీచానికై నా ఒడిగట్టు 

తున్నారు. అయినా వాళ్ళకు చీమకుట్లి నటుండదు. సామాన్య ప్రజానీకాన్ని | ద నిట్ట 
కూడగట్టుకునేందుకు స్వారాన్ని రెచ్చగొట్లుతారు;  నీచ్మప్రలోభాల 

>) థి రు 

ఎర చూపిస్తారు; |ప్రత్యరుల్ని బెదిరిసారు; అవసరమె తే చంపిసారుకూడ, ల థి ఆబాల ఆ అవ 

మన అనుభవంలోనిదే ఒక ఉదాహరణ: సంఘాన్ని నిషేధించి నన్ను 

కారాగారంలో నుంచినప్పుడు ఒకనాటి ఉదయం నాగదిలో కొన్ని అచ్చు 
కాగితాల్ని చూచాను, చెరసాలలో న్వయం సేవకులు కమాపణచెప్పుకు నేందుకు 
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ఊరేశించినవత్రాలవి. క్షమాపణకోరుకొని బయటకుపోదల్చిన స్వయం సేవకుల 

కోసం ఆవ|త్రాలు, అని కొద్దిసేపై నతర్వాత ఖై దు అధికారి వచ్చి అన్నాడు, 

అప్పుడు నేనన్నాను, “తమ ప్రాణంకన్నా మిన్న ఐన పనికోసం మావాళ్ళు 

బుద్ధిపూర్వక ౦గా ఇక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళివరూ కలలోకూడ క్షమావణ 

కోరరు. అది సరే, ఇట్లాంటి జిత్తులు చేసి మో రేంసాధి స్తారు ? కార్యంనట్ల 

ఒక వ్యక్రిలోనున్న “దీక్షను భంగపరి సే అతడు తదనంతర జీవితంలో 

నీళ్ల కారిపోయి, ఎందుకూ కొరగానివాడై పోడా? అటువంటి భష్టుడు జాతీయ 

జీవనంలో దేనికి పనికివసాడు ? ఆంగ్లే యలు ఈ పద్దతి అనునరించారం'టే 

అర్థముంది. ఎందుకంట తమ పరిపాలన ఇక్కడ కొనసాగించడానికి 

ఇక్కడ యవకుల ఆత్మశ కిని నాశనం చేయాలి. కానీ మన నాయకులు 

దీన్ని స్వరాజ్యమంటున్నారుగదా ; 2 మరి మనవాళ్ళనే నిర్వీర్యపరి స్తే 

వాళ్ళకు ఒరిగేదేమిటి 2” 

అహిందూభావన నుంచి బయటపడాలి 

కొబిట్టి , సమాజంలోపల ఒక (పత్యేకకూటమిగా సంఘటనను 

నిర్మించాలనే అభిప్రాయం సంఘాని కెన్నడూ కలుగలేదు కేవలం ఏదో 

ఒక భాగాన్ని కక్ష నమాజాన్నంతనూ సుసంఘటీతం చెయ్యాలనే నిరిష 
దటి 

లక్ష్యాన్ని సంఘం పెట్టుకుంది. కరువులు, వరదలు, కాందిశీకుల శాకిడి 

వంటి జొతీయ ఉప ద్రవాలో వేలాదిమంది స్వయం సేవకులు తమ సర్వస్వాన్ని 
య 

ఒడ్డి కృషి చేస్తున్నప్పటికీ, తామొక “సంఘవర్గం”గా (ప్రదర్శించుకోక 

పోవటానికి ఇదే కారణం. సమాజంలోని సామాన్యవ్య క్తులుగా జీవిస్తూ 

ఉండటంతోనే తృ పిపొంది, జాగృతము, సంఘటితమునై న సాంఘిక 
జీవనంలో ఒక సామాన్యమానవుడుకూడా ఎట్లా (ప్రవర్తించాలో తాము 

నిరూపిస్తారు. అటువంటినంఘటిత ము, దేశభ క్రి యుతము, స్వయంపోషకము 
నైన జాతీయజీవనం మాత్రమే జాతికి అపారము, శాళ్వతమునైన శక్తిని 
నమకూర్చుగలదు, 
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సమాజంలోపల ఒక శక్తిమంతమైన ముఠాను-అదే ఒకొక 
సారి న్వకీయసై న్యంగా రూపొందుతుంది _ నిర్మించటం స్వతంత్రము, 

సమృద్దమునై న జాతయవికాసానికి గొడ్డలి పె టు అవుతుంది. జర్మనీ, 

ఇటలీ, చై నాల్లో అటువంటిసంస్థ లు రాజకీయాకాశం ౦లో ఉఊఉల్కలవళలె పుట్ట 

కొచ్చి, తమతమ దేశాల్లో నిరంకుశ పాలనలను స్థాషించాయి. సమాజంపై 
ఆధిపత్యాన్ని కలకాలం: కొనసాగించటానికి (వజలను ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, 

సాంఘికంగా, సాంస్కృతికంగా _ అన్నివిధాలా బానిసలుగా చేసుకోవటానికి 

(పఆుత్నించటం - నిరంకుశ పక్షాల న్వభావంలోనే ఉంది, రమ్యా, చై నాల్లో 

ఈనాటికీ కొనసాగుతూఊన్న మూకఉమ్మడి ఏరివేతలు, మస్తిష్క మార్గనలు 

(బెన్ వాష్), బానినశిబిరాలు - ఇట్టి ఒళ్ళుజలదరించే వా ర్తలు ఆయా 

దేశాల్లోని పరిస్టితులను మన కనులకు కట్టి నట్లు చూ పెట్టుతాయి. అట్లివరిసితులో 
లం థి టబ ౯ టబ ధి గ 

జాతీయవాణి మూగవోతుంది. వ్యక్తి నశించిపోతాడు. వ్య కిగతమై న చొరవ 
స్వాతంత్ర్యం పోగానే సమాజపతనంకూడా [పారంభమౌొతుంది, 

ఇట్టి పశుశక్రితో పెత్తనం చెలాయించటమనేది మన సంస్కృతి! 

ఏమాత్రం 'అతకనిది. ఇట్టి అపాందూభావనకు మన వ్య క్రత్వం అణువణువూ 

వ్యతిరేకి స్తుంది. అనేకమతాలు, పుథలు ఇక్కడ అతి పాచీనకాలంనుండి 

వికసించాయి. వివిధ రాజకీయపద్ధతులుం డేవి; గణతర్మతరాజ్యాలూ, మనకు 

వంశపారంపర్యమై న రాచరికముకూడా ఉండేవి. ఆనాటి (ప్రజలకు తమకు 

నచ్చిన పద్ధతిని అనుసరించటానికి స్వేచ్చ ఊండేది. వ్య_క్తిగతమై న ప్రతిభ, 

స్వభావం, అభిరుచుల కనుగుణంగా తనంత తాను వికసించటానికీ 

(ప్రతిఒక్కరికి ప్రోత్సాహం లభించేది. ఇట్టి భావనకు అనుగుణంగానే నమా 

జాన్ని జాగృతపరచి సంఘటితం చేయటానికి హిందూధర్మ ప్రచారకులు. 

స్వీకరించిన కార్యము ఎల్లప్పుడు త్యాగ, (యేమ, స్నేహ, సౌశీల్యాలతో 

కొనసాగింది. కాని అది పాశవికళ కితోగాని, రాజకీయమై న అధికొరంతో 

గాని ఏనాడూ కొనసాగలేదు. 
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కని విని ఎరుగని అత్యాచారాలకు, దురాక్రమణలకు సమాజం తట్టు 

కొని తన సమైక్యాన్ని సంరక్షించుకోవటానికి, నట్టువిడుపులు గలిగిన 

ఆక్మాభివ్య క్షపూర్ణ మై న ఇట్టినంభట నపద్దతియే సహాయపడింది. బలవంతాన 

ఫై నుండిరుద్దిన కకోర పద్దతి అయినట్ల యితే, పెద్ద పెద్ద జంకువులు 

వాటియొక్క రొళ్లాక వచాల భారంవల్ల కదలలేక క్రమ క్రమంగా నశించిపోయి 

నే, మన సమాజంకూడ కేవలం శిలాజం (ఫౌసిల్) ఐపోయేది. 

కాబిే ఆక్మ ఘాతుకమై న పరకీయ సంఘటనపద్ధతులన్నిటినీ పరిత్యజించి 

సంఘం మనయొక్త స్వచ్భము, హిత ప్రదమునై నొ జాతీయనం[వదాయాన్నే 

సమాజ పునర్నిర్మాణంలో స్వీకరించింది. 



న్ [నవల కార్యపద్దతి 

2 సరియెన దృక్పథం 

యలంఘం కృషిచే సున్న టువంటీ సంపూర రాష్ట్రీయ పునస్సంఘటన 
అలో ౬ ఉట 

భావన సాక్షాత్క_రించుకోటానికి రాజకీయేతర కృషి సహజంగా అవనర 

మౌతుంది. ఇంతకూ, ఒక రాజకీయవక్షం సమాజంలోని ఒక స్వల్పాంశానికి 

మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహించగలడు. అంతేగాక జాతీయనమై క్యం 

ఎన్నికలద్వారాగాని, రాజకీయ ప్రచారాలవల్ల గాని సాధ్యపడదు. రాజకీయ 

పద్దతులు-ఆమాటకువ స్తే రాజకీయాధి కారంకూడ - (ప్రజల్లో భ క్రి భావనను, 

సోహా ాసాన్ని, కీలాన్ని, సామంజస్యాన్ని, త్యాగాన్ని ఏమా (త్రం కల్గించ 

లేవు. నిజానికి సువ్యవస్థితమై న సమాజజీవితానికి మూలాధారమైన 

భావనలు లేందే, రాజకీయప వైలు పరస్పర శ ుత్వానికి దిగజారి జాతి 

వ్యవసనే నాశనం చేసాయి. 
డు అలాట్ 

ఆకారాలమోద అపేక్ష, ఆంతర్యాలయెడ ఉపేక్ష 
ఈనాడు మన కిట్టి దుర్హళ దాపురించింది. మనమంతా ఒకేజాతి 

దృఢవిశ్వాసం, జాతిపయోజనాలనుగురించిన శద, వివేకాలు కరు 
ల, 
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రాజకీయపక్షాలు విఘటనశ కులకు, విశ్ళంఖల పవృ త్తులకు పుట్టినిండ్లైనాయి. 

జాతికి వ్యతిరేకంగా బాహాటంగా పనిచే స్తున్న వర్షాలతోను, ఒక్కొక్కసారి 

శ [తురాజ్యాలతోకూడ, తమ సంకుచి దిత ప్రయోజనాలనిమి త్ర తం రాజకీయవక్షాలు 

చేతులుకలుపుతున్నాయి. 

రెండు రాజకీయపక్షాలు ఒకదాన్ని ఇంకొకటి అదుపులో ఉంచుతూ, 

తద్వారా ఏకపక్ష లేక ఏకవ్యకక్రి క్రీ నియంతృళ్వవిషంనుండి జాతిని కాపాడ 

గలిగేవిధంగా, హిత పదమైన పోటీభావనతో పనిచేస్తూ ఉండే స్థితి 

వాంఛనీయంకదా ? అని అనవచ్చు, వ్రజాస్వామ్యవ్యవస్థలో ఇట్టి మేలు 

లేకపోలేదు. కాని అదై నా, తమ రాజకీయపక్షంకన్న జోతి మిన్న అనే 
దృఢవిశ్వాసం ప్రజల్లో ఉంనేనే సాధ్యపడుతుంది. శతాబ్దాలతర బడి 

ప్రజాస్వామ్యపద్దతి పాతుకుపోయిన పాశ్చాత్యదేశాల్లో గూడ రాజకీయ 

పక్షాలు పరస్పర ఈర్ష్యా ద్వేషాలకు పూర్తిగా అతీతంగా లేవు. అయినప్పటికీ 

జొతీయపయోజనాలకు లోబడి ఊండేట్లుగా రాజకీయ ప్రయోజనాలను 

అదుపులో ఊంచగలిగాయి. అట్టి వ్యవస్థలు వాళ్ళకు నూతనో _త్తేజాన్ని 
కల్లి స్తాయి, ఒక దృఢకాయుడు పల్చని మల్లుచొక్కా వేసుకుంటే అది 

అతనికి నప్పుతుంది. కొని బక్కచిక్కి పోయి, నిటారుగానై నా నిలబడలేని 

వాడు ఆ చొక్కాను వేసుకుని, డాబుగా తిరిగితే నవ్వులపాలవుతాడు, 

మనదేశ పరిస్థితులను ఇంగ్లండుతో పోల్చి చూర్దాం. కొన్నిఏండ్ల 

క్రితం పండిత నెహూ అమెరికాకుపోతూ లండన్లో ఆగినప్పుడు అక్షడి 

మన దేశీయులు కొందరు, తాము కేవలం మరొక రాజకీయపలానికి చెంది 

నంతమా|త్రాన, విమానాశ్రయంలో వారికి వ్యతిరేకంగా నల్ల జండాల 
ప్రదర్శన జరిపినారు. విడేశంలో మన ప్రధానమంతికి వ్యతిరేకంగా 
(పదర్శనలు చేయడం మనజాతికే అవమానమన్న సంగతి వాళ్ళు మరచి 

పోయారు. 
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మరి “ఇంగ్ల ౦డు సంగతీ చూద్దాం, బిటన్లోని అప్పటి (పఠిషక్ష 

నాయకుడు విన్స్టన్ చర్చిల్ అమెరికాలో వర్యోటి స్తుండగా తన దేశంలోని 

లే బర్ పొర్టీ ప్రభుత్వం గురించి తన ఉద్దేశ్యాలను తెలుపుమని కొందర 

వశ్నించారు. అప్పుడాయన “మాలో మా ె న్ని తేడా లున్న ప్పటికీ బయట 

మేమంతా ఒకటి అని ఖండితంగా చెప్పినోడు. రెండు ప్రవంచ యుద్ధాల్లో 

కూడ ఎన్నిబాధలు పడినప్పటికీ ఏపక్షంకూడ ఆ పరిస్థితిని తన పాకి 

(ప్రయోజనాలకోసం వాడుకో లేదు, ఎన్నికల్తో తమ అభ్యర్థుల ధరావతుల 

నె నౌ నిల జెట్టుకు నేందుకు పొపం అక్కడ సొమ్యవాదులు “పదేపదే విఫల 

(ప్రయత్నాలు “చేస్తూంటారు; ఆ సమాజంలో గాఢంగా (వేళ్ళూనిఉన్న 

జాతీయభావనకు తది ఒకనీదర్శనం. 

భయంకర వ్యత్యాసం 

విదేశాల్లోని వ్యవస్లల బాహ్యస్వరూపాన్ని మాత్రమే పరికిస్తూ, వాటి 
రి (మ అటు 

లోని ఆంత రికభావనను గమనించకుండానే కొందరు “ఇంగ్ల ౦డువంటి దేశాలు 

మోరుచేసే (ప్రత్యేకకృషివంటిది ఏమిలేకుండానే పరీక్షల్లో నెగ్గుకొస్తున్నాయి; 

పురోగమి స్తున్నాయి, అచటి |(పజలు మామూలుగా పనిపాటలు చేసికొంటూనే 

ఊన్నోరు.. రాజకీయపక్షలు దేశ వ్యవహారాలను సమంగా నిర్వహిస్తూనే 

ఉన్నాయి. అటువంటప్పుడు మనదేశంలో మిసంస్థవంటి ఒక (ప్రత్యేకసంఘటన 

మో దై నరెదిన శిక్షణ దేనికి?” అని అడుగుతారు. 

అయితే ఆ దేశంలో దాదాపు ప్రతి ఒక్కడూ జన్మతః దేశభక్తుడే. 

ఒక వ్యకి నిగురించిచె ప్పేటప్పుడు” మనిషి" అని (ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్తేదు 

అతడు “మనీషి” అన్నది స్పష్టమే. అట్లాగే అక్కడ ఒకవ్య కిని “దేశ 

భక్తుడు” అని (ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరంలేదు. కాని, మనదేశంలోమా త్రం 

“దేశభకుడు' అని కొంతమందిని (వలిచి పొగడటం పద్దతి ఐప పోయింది. 

ఇంగ్ల ౦డులోని (వతిఒక్క- వ్యవస్థలో - పాఠశాల, కళాశాల, సాహిళ్య 
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మండలి, యువజనపరిష త్తు, సాంఘిక సాంస్కృతిక సంస్థలు _ ఆఖరికి 

ఇంబ్లొకూడ - (పతిశిశువు ) నేర్చుకొనే మొదటిపాఠం, “ఓ ఇంగ్ల ండ్ దేశమా! 

నీలో ఎన్ని లోపాలున్నా నిన్ను (పేమిస్తాను” అని, ఇక్క. 'డ మన మహా 

నాయకులో ! మహిమాలయాలై న హిమాలయాల్ని “అక్కడ గడ్డిపర కై నా 

మొలవదిని అంటుంటారు. 

శతాబ్దాలుగా ఇంగ్లండు రూపొందించుకొన్న _ దేశభ కి యొక్క 

స్ఫూర్హిప్రదమైన సంప్రదాయం చూడండి, కొన్ని శతాబ్దాలతర బడి అక్కడ 

దేశద్రోహులే లేరనవచ్చు. రెండవ (ప్రవంచయుద్దకాలంలో దేళద్రోహ 

ఉదాహరణ ఒక్కగానొక్క-టి ఉంది. నాటి భారతవ్యవహారాల కార్యదర్శి 

లార్డ్ ఎమెరీయొక్క_ కుమారుడు జర్మనీకి సహాయం చేశాడు, యుదానంతర౦ 

విచారణ జరిగింది; అతనికి మరణశిక్ష పడీంది. అతని తండి శిక్షను 

తగించటానికి తన పలుకుబడి నుపయోగించాలని కలలోకూడ అనుకోలేదు, 

పైగా కృపాభిక్ష కై పత్రంకూడ పెట్ట లేదు. ఉజ్జ్వల దేశభ క్రి సంప్రదాయం 

కల తమవంశంలో చెడబుట్టి న కొడుకు ముఖం చూడటంకూడ పాపమే 

అన్నాడు; వాణి ఊరిదీసే రోజునకూడ చూడలేదు. 

ఇక్కడో ఇ అలనాటి దాహిర్, పృథ్వీరాజుల. కాలంనుండి ఆంగ్లేయ 

పరిపాలనాకాలంవరకుగూడ దేశ,దోహుల పరంపర ఒకటి ఇక్కడ ఉంది. 

అది నేటివరకు కొనసాగుతూనేఉంది. నేడు, మన దేశంలో ఉన్నతపదవులకు 

దేశ దోహమనేది దాదాపు ఒక తిరుమంత్రం అయింది. మనదేశ రాయబారిగా 

ఊంటూనే మనకుచేరవలసిన ఆయుధాలనిండుఓడను పాకిస్తాన్ కుమళ్ళించిన 

పెద్దమనిషితదనంతర౦మన దేశంలో ఒక పాంతానికిగవర్న రై కూర్చున్నాడు. 

అక్కడ రాజకీయా లొక చక్కని క్రీడ. లేబర్వక్షం అధికారంలో 

ఉన్నప్పుడు, (ప్రతిపక్షనాయకుని అమెరికాకు, ఉఊపనాయకుని చై నాకు 

రాయబారులుగా పంపింది. మన దేశంలోని అధికారపక్షం ఇటువంటి 
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సత్సంపదాయాన్ని అనుసరి స్తుందని కలలోనై నా అనుకోగలమా? అధికార 

పక్షంలోని వట్టినాసిరకం వ్యక్తి ఇతరపక్షాల్లోని అత్యంత సమర్థులకం'పె 
కూడ గొప్ప|క్రింద లెక్క. ఫలితంగా పరిపాలన అంతా అధికారపక్షం 

యొక గుత్త అయిపోయింది. అంతటితో ఆగ లేదు, (ప్రభుత్వ యం|త్రాంగాన్ని 

తమ పక్ష ప్రయోజనాలకె విచ్చలవిడిగా వాడుకుంటున్నారు; (ప్రతివక్లాల 

అందోళనలను, ఉద్యమాలను, (ప్రభుత్వం వళుళ _క్తితో అణచివేయజూసోంది, 

(కొత్తరకం అస్పృశ్యత 

ఇది ఈమధ్యనే సంభవించిన పరిణామం కాదు. 1987లో 

కాం[గెను రాజకీయాధికారం రుచిమరిగిననాటినుండే ఈ వికృతి [ప్రారంభ 

మైంది. సంఘకార్య(ప్రారంభదళలో కాం[గెసునాయకులు. బాహాటంగా 

సంఘంతో సంబంధాలు "పెట్టుకుంటూ ఉండేవారు. ఇది స్వానుభవం. 

సంఘం (ప్రారంభమైన తరువాతకూడా, కాంగెను ఉద్యమాల్లో మన 
సంస్థావకులు పాల్గొన్నారు. కాని 1987లో కాం్యగెను వివిధ ప్రాంతాల్లో 

(ప్రభుత్వాల నేర్పరచినపిదవ, అది ఒక రాజకీయాల గుల్ల లోకి ముడుచుక 

పోయి, తన సభ్యులు సంఘకార్య క్రమాల్లో పాల్లోరాదని నిషేధించి, క్రొ త్ర 

“రాజకీయ అస్ప ఎ్రశ్యతా విషాన్ని సమాజంలోకి ఎక్కించింది, 

1937లో ఒక రాజకీయ ఆందోళనను అణచివేయటానికి కాల్పులు 

జరుపమని ఆపాంతంలోని కాంగెస్ మం తివర్షం ఆదేశించింది. అహింనకు 

అంకితమై న కాంగెను ప్రభుత్వం కాల్పుల కెట్లా దిగిందని ప్రశ్నిస్తూ ఒక 

సజ్జనుడు కాం్యగెను అధ్యక్షునకు లేఖ (వ్రాసినాడు, “మా అహింసావిధానం 

ఆంగ్లే యలపట్ల మాత్రమే. మనవాళ్ళ్శపట్ల మాతం కాదు” అని కాంగైను 
య లం ae) 

అధ్యక్షుడు సమాధానం వవాసినాడు. ఆ పెదమనిషి ఈ ఊ తర |వశ్యు త 
య అటి - న 

రాలను పత్రికల్లో |ప్రచురించినాడు ! 
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మౌలిక చికిత్స 

అట్లి విఘటన క్రిములు జాతియొక్ర నరనరాన్ని నమిలివేసుంపే, ఇతర 
డేశాల రాజకీయాది వ్యవస్థల అంధానుకరణ మన సమస్యలను పరిష్కరించి, 
సర్వతోముఖ జాతీయ పునరుజ్జీవనం కల్లించగలదని ఆశించటం వట్టి 

దండుగ. జబ్బు మనలో జితించిపోయింది; మరింత మౌలికమైన చికిత్స 

కావాలి. కనుక అట్టె అసలుజాడ్యాన్ని నిర్మూలించేందుకు, పునరుజ్జీవిత 

సమెక్య జాతీయజీవనాన్ని నృజించగల త్యాగభావం, అనుశాననం, జాతీయ 
భకి వంటి సద్గుణాలను నిత్యమూ అలవరిచే దై నందిన శిక్షణ పద్దతిని 

అనాలే 

సంఘం రూపొందించింది. 

(పతినిత్యం, నియమబద్దంగా, అందరం శాఖతో కలసుకోవాలని 

చెప్పటం అందుకే. నియమపూర్వాకంగా, నిర్దతసమయంలో, ఒకే భావాన్ని 

మననం చేసూఊం టే, అది మనలో గాఢంగా నాటుకొని మనళీలంలో అవిభాజ్య 

మైన అంశంగా రూపొందుతుందనేది స్పష్టమే అందుకనే సంఘంతో 

నియమబిద్దత, సమయపాలనల విషయమై అంతగా నొక్కి చెప్పటం. 

ఈ అంశాన్ని స్పష్టపర చే ఒక చిన్నకథ: ఒక ఆసామి విశ్రాంతికోసం 

(పతిరోజు మధ్యాహ్నం తన తోటకు వెన్ళుతుండేవాడు. ఒకనాడు నెమలి 
ఒకటి వచ్చి చెట్టుపె (వాలింది, “ఈ నెమలి రోజూ ఇదేసమయంలో ఇక్రడకు 

వస్తే ఎంత బాగుంటుంది” అని అనుకొన్నాడు. తినుబండారాల్లో 

కొంచెం నల్ల మందు కలిపి దానిముందు పడేశాడు, నెమలి వాటిని తిని 
ఉప్పొంగిపోయింది; రుచిమరిగిన ఆ నెమలి మరునాడుకూడా తోటకువచ్చింది. 
ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ దానికి కొంచెం నల్లమందు పెట్టాడు. చివరకు అది నల్హమందు 
అవసరంలేకుండానే (ప్రతిరోజూ అదేసమయానికి అక్కడికి రావటం మొదలు 

"పెటి ౦ది. 
ట 
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మనస్సు తీరు అట్టి ది, మనోవాక్కాయకర్మల్లో ఒకే విషయం 

నిత్యమూ మెదులూ ఉంపే, అదే అలవాటు అవుతుంది. దీనిలో నియమం 

ముఖ్యం. నియమభంగం నచ్చీలనిర్మాణాన్ని కుంటుసరు స్తుంది. కొలిమిలో 

పనిచేస్తూ, చెట్టను నరుకుతూ, రాళ్ళను పగులగొడుతూ కాయకష్టంచే సేవాష్ట 
ఎంతమందిలేరు? కాని వాళ్ళలో ఒక్కరైనా వస్తాదు అయ్యాడా? లేదు, 
కొర ణం వాళ్ళది నియమపూర్వక పరి శ్రమకాదు, కాని, నియమపూర్వ్యకంగా, 

కొద్దివ్యాయోమం చేసినా, వ్యక్తి శరీరసొష్టవాన్ని నిర్మించుకొని చక్కని 
క్రీడాకారుడుగా రూపొందవచ్చు. మొదటి (నపంచయద్ధానంతరం జర్మనీకి 
అధ్యక్షుడుగా నియ క్రుడైన ప్రసిద్ద జర్మను సైనికాధికారి ఫీల్డ్ మార్షల్ 
హిన్ డెన్ బర్ల్ తన ఎనభై య్యో యేటగూడ ఎంతో చురుకుగాను, బలం 
గోనూ ఉండేవాడు, అంతటి జవజీవాల రహన్యమేమిటని అడిగినప్పుడు 

రోజూ ఒకేవేళకు ఒక గంట సేపు క స్రైలుకొడుతూ ఊంటాననీ, ఆ వయస్సులో 
గూడ ఆ అలవాటును కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాననీ సమాధానం చెప్పినాడు. 

క్షణికోద్వేగాలకు పట్టేగతి 

స్ఫూరిపదమైన ఒక భావాన్ని వింటున్నప్పుడుగాని, దేనైనా 

అభ్యసించాలని నిశ్చయించుకొన్నప్పుడుగాని ఉత్సాహానుభూతి కలిగి తీరు 

తుంది, కాని అట్టి అనుభూతులు, నిగ్చయోలు ఎంత 'సేపు నిలుస్తాయి? ఏదో 

ఒక నుముహూ రాన ఇకనుంచి (ప్రతినిత్యమూ దినచర్య [వాయాలనీ, నియమ 

పూర్వకంగా వ్యాయామం చేయాలనీ-ఇట్లాంటి “గంభీర నిర్ణయాల్ని" మన 
యువకులు చేసుకోవటం, వాటిని ఆ మరునాడే మరచిపోవటం మనకు తెలీదా? 

తాత్కాలికఉదేకాలతో పనిచేసే వ్యక్తులు తరచు తారసప డారు, 
కొన్నికొన్ని సందర్భాల్లో (ప్రజల్లోని భావనలు, ఉద్రేకాలు తారస్థాయికి 
చేరుతాయి, కొని, అటి తాత్రా లిక ఊఉ ద్వేగాలు ప్రజలమనస్సుల పై శాశ్వత 

సంస్కారాలము ద్ర చేయ లేవు. ఈనాడు ధార్మికజాగృ్భతి అనే వెల్లువ దేశాన్ని 

ముంచె త్తుతోందని అంటున్నారు. ధర్మోపదేశాలు ధ్వనివర్గక యంత్రాల 
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“లౌడ్ స్పీకర్) ద్వారా (ప్రసారమవుతున్నాయి. గంగలో లక్షలాది 

(ప్రజలు ఎటా మునుగుతూనే ఉన్నారు పురాణ ప్రవచనాల్లో, హరీకథల్లో 

శ్రీరామనవమి, _నత్యనారాయణపూజ, గణేశచతుర్ధి వంటి ఉత్సవాల్లో 
ఎంతోమంది సమావేశమవుతూనే ఉన్నారు. కాని 'అవేవై. నా అపేక్షిత 
ఫలితాలను ఇస్తున్నాయా ? స్వార్దపూరితమై న నేటి జీవితానికి స్వస్తి సీ 

చెప్పాలనీ, త్యాగం, శీలం, సేవ వంటి వవి[తోప దేశాల కనుగుణంగా 

జీవించాలనీ, ఒక ఉదా తమైన నిశ్చయాన్ని మనస్సుల్లో అవి కలుగ 

శే స్తున్నాయా 0 

గంగ స్నానానికి పోయేవాళ్ళను గూర్చి. ప్రవితమై న గంగ ఒడ్డున 
చేరుకోగానే వాళ్ళ పాపాలు ఎగిరిపోయి చెస్తైక్కి కోర్చుంటాయని, 
స్నానంచేసి గపైక గ్రాగొనే మళ్ళీ వాళ్ళమోద దూకుతాయని.. శ్రీరామక్ళ ష్ష్ 

పరమహంస నవు వ్వుతూఅంటుండేవారు. క్షణీకభావో ధ్వేగాలు మానవృనిశీలాన్ని 
మలచలేవనేదే దీని సారాంశం. క్షణికోద్వేగాన్ని తన శీలంలోని శాశ్వత 
లక్షణంగా మార్చుకోగలిగిన మానసికక్షమకత నూటికి కోటికి ఏఒక్కడికో 
ఉంటుంది. భావోద్వేగపు పొంగులో మునిగిపోయి భగవంతునిపేరిట 
ఎడవవద్దినీ, కఠోరనియమాలతోకూడిన దైనందిన తపశ్చర్యలో నిమగ్నం 
కావాలనీ, మనోనిగ్రహం విషయంలో (ప్రామాణికులై న మన మహాపురుషు 
లందరూ మనలను ఆదేశించారు. ఉద్వేగాలను వెళ్ళగ్రక్కటటంవల్ల నరాలు 
“థీలమై వ్య_కి కి మరింత బలహీనపడి, నె తికంగా (భష్టుడవుకాడు. మైకం 

ఎగిపోగానే (తాగుబోతు బలహీనుడు అయిన'ే ఇదీనూ. 

ఒక నంఘసమావేశంలో పాల్గొన్న ఒకపొఢుడు, ఎంతో ఉత్సాహంపొంది 

శన సంసారబంధాలన్నీ తెగిపోయాయనీ, ఇక పెన తాను సంఘకార్యానికే 

పూర్తిగా అంకితమై పోతాననీ తన కుటింబీకులముందు (ప్రకటించాడు! ఆ 
వేడి చ చల్లారిపోగానే, యథా (ప్రకారంగానే సంకుచిత స్వార్థంలో మునిగిపోయి 
నాడు; “తన సర్వన్వ పరిత్యాగ (ప్రతిజ్ఞ'” అతనికి గు _ర్తే లేకపోయింది. 
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బెడిసికొట్టే పనులు 

భావావేశాలకులోనై ఊగిపోవటం, మానసిక సంతులనాన్ని చెదర 

గొడుతుంది. ఛావో(దేకాలను అదుపులో వుంచుకోలేనివారు వాటిని 

అవాంఛనీయ మార్గాల్లో వెలువరిస్తారు. కొందరు దుఃఖపడుతుంటాడు, 

మరికొందరు ఆదర్శానికే నష్టం కలిగించే పద్ధతిలో తెగింపు ధోరణిని ప్రద 

ర్శిస్తుంటారు. బహుకాలంగా, ఓపికతో, (4 ద్ధానకు లతో నిర్మించిన అను 

కూల వాతావరణాన్ని కూడా అట్టి తెగింపుపనులు ధ్వంసంచేసాయి. ఇటలీ 

స్వాతం|త్య సమర కాలంలో జరిగిన ఒక విషాదసంఘటనవుంది. గారిబాల్డీ, 

మేజినీ మొదలై న ఇటలీ అ|గనాయకులు కొందడు (ాంచినాయకులతో 

ఒక రహస్య ఒప్పందం చేసుకున్నారు. దాని |(పకారంగా ఇటలీ స్వాతంత్ర్య 

సముపార్ణ న త్వరిత గాతిని సాగుతుందనుకున్నారు. కానీ (ఫెంచి చక 

వరిని ఎవరో కాల్చిచంపివేశారని మాజినీకి వార్త అందింది. మాజినీ 

నిశ్చేష్ణడయ్యాడు. అతడు వెంటనే అన్నాడు. “భగవంతుడే మనల్ని 

కాపాడాలి. ఆ హంతకుడు ఇటాలియను కాకుండా ఉండాలి.” కానీ విధి 

మరోరకంగా నిర్ణ యించింది. ఆ హంతకుడు ఇటలీ వాడే; మాజినీ 

మొదలై నవారు వేసుకున్న రహస్య పధకాలన్నీ మట్టికసిపోయాయి. 

కాలామోదిత పద్ద త్రి 

అయితే సంస్కారాలు శాశ్వతంగా హత్తుక హోవటానికి మార్ష మేమిటి? 

ఒక అఆదగ్భానికి అనుగుణంగా వ్యక్తి శీలాన్ని తీర్చిదిద్దాలంటే మూడంశాలు 

అవసరమని మన _స్తత్వశాస్త్రవే త్తలు చెపారు. సంస్కాారంగా రూపొంద 

వలసిన ఆదర్శాన్నిగురించి నికంతరధ్యానం, ఆ ఆదర్భానికే అంకితులై న 

వ్య క్తులయొక్క సంతత సాంగత్యం, ఆ ఆదర్శానికి అనుగుణమై న కియా 

కలాపాలో శరీరవినియోగం-ఇవే ఆ మూడంశాలు, కుటుంబ పాలన, 

పోషణల్లో అత్యధికసమయం వెచ్చించవలసిన సామాన్యమానవునికి ఈ 
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ఇరువదినాల్లుగంటల (వణాళక అందుబాటులో ఊండదు. సర్వాసంగపరిత్యాగి 

యెన యోగికూడా సంపూర్ణసమాధిస్థికిలో మూడుదినాలు మించి ఊండ లేడు. 

తర్వాత అతడు (వాలిపోతాడు. 

సంసా రాలను కల్లించే ఆ నియమాల సారాన్ని ఇముడ్చుకున్న ఒక 

పద్దతిని, సామాన్యమానవుని నిమి త్తమై మహామహులై న మన నమాజ 

నిర్మాతలు ప్రవేశ పెట్టి నారు, ఉభయనంధ్యల్లోనో, రా డ్రివేళనో, లేదా 

ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రోజులో ఒక నిర్తీ తసమయోన్ని కేటాయించుకొని, ఆ 

సమయంలో క్రమబద్దంగా, ని యమపూర్వకంగా, వేళతప్పకుండా తనళరీరం, 

మనస్సు, బుద్ధి యు వీటియొక్క శ కులనూ, కార్యకలాపాలన్నిటినీ తానెంచు 

కొన్న అదర్శంపై సె లగ్నంచేయాలనీ, రోజూ కనీసం కొంతసమయాన్ని 

తనవంటివారి సాహచర్యంలో గడపాలనీ ఆ వద్దతి సూది స్తుంది. 

సంస్కార ప్రదమైన ఈ కాలామోదితపద్ధతిని అనునరించియే నంఘం 

కూడా నేటి శాఖాపద్దతిని రూపొందించింది. జాతీయ పునస్పంఘటనాదర్శానికి 

అనుగుణంగా “రాష్ట్రదేవోభవ” అనే భావనతో (పేరితమై న నిత్య 

సంస్కార పద్దతి శాఖా కార్య[క్రమాల్లో కొనసాగుతూ ఊంది. నై పెకి చిన్న 

విషయాలుగా శ్రోచే ఆటలు, పాటలు, క [రసాము, సంచలనం వంటివి ఇదే 

భావనతో అనుప్రాణితాలై సునంఘటితము, శ_క్రిమంతమునై న జాతీయ 

జీవనానికి కావలసిన (పగాఢసంస్కారాలను నిర్మించగల్లుతాయి. 

ఒక సువ్యస్థితమై న పద్దతిలో చిన్నచిన్న వస్తువులు ఒకచోట చేరితే 
ఒక పెద్దవ స్తువుగా ఏర్పడితీరుతాయి. ళా పెసల గురించి జాగ్రత్త తవడు 

రూపాయలు వాటి జాగ్రత్త అవే వడతా”యనే నూకి శ్రేష్టమైన 

గుణవంతులను రూపొందించడంలో [పత కర సత్యమే. (శేషగుణనంపన్నులు 

ఒక్కసారిగా ఊడి పడరు. వారు నిశ్శబ్దంగా, నింపాదిగా నిర్మితులౌతారు. 

మహోన్న తవెభవళిఖరా[గాలకు ఒకొక). అంగుళమే, ఒకొక్క మెసే 

అధిరాపిసారు. ( గాగ శర బి 
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ఈ లోవం నరిదిద్ధటమెట్లా 

దుళ్శీలం కూడా ఎక్క డో అ క్కు గడ ఒక చిన్నలోపం 

జరగడంతో పెరుగుతూ వస్తుంది. హత్యచేసి 

నందుకుగొను ఉరిశిక్ష సడ్డ యువకుని కథ ఒకటి ఉంది, అతని చివరికోరిక 
(వకారం తల్లి ఆతనివద్దకు వచ్చింది. కొని అతణ్ణి తిట్టటం మొదలు సెట్టి ంది; 

మరింత దగ్గరకు రమ్మని అతను ఆమె చెవి కొరికేశాడు. ఆమె లబోదిబోమని 

అంటుంటే “తోటకూర నాడేచెప్ప లేక పోయావా?” అని అన్నాడు, చచ్చిపోయే 
చివరిగడియల్లో గూడ అంతగొడ్డులాగా (వవ ర్తించినందుకు అతణ్ణి నల్గురూ 
ధి అన్నారు, తన విషాదాంతజీవనానికి ఆమెయే కారణమన అంటూ 
“బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు నే నొకసారి తోటకూర దొంగిలించితెచ్చి అమ్మ 

కీచ్చినాను. అనాడు ఆమె చెవ్పలునులిమి బుద్ధి చెప్పలేదు. ప్రై పెచ్చు వీప్ప 

తట్టి 0ది. ఆ చెడుఅలవాటు నాలో పెరిగింది; త్మీవవరిణామాలను నే నీనాడు 

అనుభవి నన్నాను" అని అతడు వివరించినాడు, 

నా చిన్నతనంలో ఒక ఇంగ్లీమవద్యం చదువుకున్నాను. చిన్న 

చిన్న విషయాలకు ఎంతటి |పాధాన్యంవుందో అది |ప్రన్ఫుటం చెస్తుంది, 

ఆ పద్యం ఈ వాక్యంతో |పారంభమవుతుంది,. “మేకులేక నాడా 

పోయింది?” ఇలా ప్రారంభమై - “నాడా లేక గుట్బం ఫోయింది; గుల్దం 

లేక రౌతుపోయోడు; రౌతలేకయద్ధంపోయింది... చివరకు రాజ్యమేపోయింది, 

లి పద్యంలో చిట్టచివరి వాక్యం “గుజ్జపు నొడాకి మేకులేకపోబ స్తే అంళౌ 

నాళనమై పోయింది” అని. 

గళ అనేకళళాద్దాలకాలంటో మనలో "పెరుగుతూవ స్తున్న చెడు 

అలవాట్లు, మన సృక్యాలు ఒక్కరోజులో వక్షాళితంకావు. కౌదిశ్తే (ప్రతిదినం 

సంసాారాలను కల్గించటం తక్షణావనరం. దేహాన్నికూడ (ప్రతిదినం శుభం 

చేయాలి; అటువంటప్పుడు, మరింతతేలికగా కలుషితం కావడానికి అవకొళ 

మున్న మనస్సును, మరింత శ్రద్ధతో నియమబద్ధంగా పరిశుద్ధం చేయాలి 
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మనచుట్టూ ఉండే వాతావరణంలోని వివిధ దుష్టవవృ'త్తుల నిరంతర నంప 
ర్కంలో అది ఉంటు:ది కాబట్టి మరింత వ్రత్యేకమై న నశ్రద్ధ వహించాలి. 

“ఆత్మ సాక్షిత్కా రం పొందిన మోరుకూడా, నిత్యనంస్తారాలను (కమంగా 

ఇంకా ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నా"రని (శ్రీరామకృష్ణునకు అధై్వతాన్ని 

ప్రబోధించిన తోతాపురిని అడిగితే, నీనృశ్రాగే చెంబును (పతినిత్యం 

శుభ్రవరచటం ఎట్లా అవసరమో, అట్లాగే ఈ ప్రపంచంలో జీవించి ఉన్నంత 

కాలం మనస్సును |వతినిత్యం సంస్కరించడం అవసరమని ఆయన 

నమాధానం చెప్పినారు, 

కనుకనే మహత్తర సంఘటిత నమాజదేహంలో సజీవమైన ఒక 

అంగంగా వ్య కిని రూపొందించేనిమత్తమై అభనిళ రీరానికీ, మనన్సుకీ, బుద్ధికీ 
శిక్షణ ఇచ్చే నంస్కార క్రమాన్ని నంఘం రూపొందించింది. ఉదాహరణకు, 

మానవుని శరీరంలో అనేక అవయవాలున్నాయి, (ప్రతి అవయవంలోనూ 
లక్షలాది జీవాణువులు ఉన్నాయి, వాటిలో ్నసతిఒ క్ష కణం శ రీఠమంతటితోను 

శాదాశ్మా్యన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది, శరీరంయొక్క ఆరోగ్యానికి, వృద్ధికి, 

తనను తాను ఆహుతి చేనుకొ నేందుకు అది సర్వదా సంసిద్ధంగా ఉంటుంది. 

నిజానికి అటువంటి లక్షలాది జీవాణువ్లలు ఆత్మాహుతి చేసుకుంటేనే శారీరక 

చై తన్యానికి అవసరమై న శక్తి (వ్రభవిస్తూ ఉంటుంది 

అత్యంత క్రమబద్ధంగా శాఖలో ఇచ్చే శిక్షణ, అటువంటి శాదాత్మ్య 

భావనను, నువ్యవస్థితమై న కృషిని అలవాటుచే స్తుంది, వ్యక్తి తనలోని 
అనకతవకలను సరీచేసుకు నేందుకు, సమాజంలోని తోటి సోదరులతో ఐక్ష్య్య 
భావనతో (పవ రి రించేందుకు, ఇతరుల దృక్పథాలతో సర్దుబొటు చేనుకో 

గలుగుతూ సువ్యవస్థితము, అనుశాననయు క్రమునై న జీననవద్దతిలో ఒక 
టయేందుకు, అనవరమై న (ప్రోత్సాహాన్ని "ఆకే కల్చిస్తు స్తుంది అక్కడ 



సమావేశమైన వ్యక్తులు ఒకే ఆజ్ఞను పొటించే శిక్షణ పొందుతారు, [క్రమ 

శిక్షణ వారి రక్తంలో రంగరించుకుపోతుంది. శారీరకమైన క్రమశిక్షణకన్నా 
మానసికమైన (క్రమశిక్షణ మరింత ముఖ్యమైంది. తమ వ్యక్తిగతమైన 

భావోద్వేగాలను, (ప్రవృత్తులను మహోన్నతమైన జాతీయ హితం 
కొరకు ఆంకితంచే సే పద్దతిని వారు అలవరచుకొంటారు. ఆవిధంగా 

సంఘంలో గూపొందే ఆదర్శప్రాయమైన క్రమశిక్షణ, జాతియెడ (ప్రగాఢ 
సమర్పణభావంనుండి జనించేదిగాబి సే అది స్వయంస్వీకృతం. వ్యక్తిలో 

అంతర్నిహితమై ఊన్న శక్తి సామర్థ్యాలను అటువంటి (క్రమశిక్షణ జాతీయ 

సంక్షేమానికి అనువుగాపెంఫొందించి, వికసింవజేసితీరుతుంది. పురుషప్పంగవో 

చితమై న సద్దుణాలన్నీ పూరి గావికసించి, పరస్పర (సేమసహకారభావాలతో 

నిండి, స్వయంస్ఫూ ర్తితో అలవర చుకొన్న [కమళిక్షణతో అన్యోన్య 

అనుబంధం కలిగి, ఒక్కసారి కలిసికట్టుగా కార్యరంగంలో దూకగలిగిన 

వ్యక్తులే అక్షయ జాతీయళ క్రి విధానాలను నృష్టించగలుగుతారు. 

మన పెద్దపొరపాటు 
ఆవిధంగా [క్రమశిక్షణ జాతీయజీవనంలో ఒక [ప్రముఖ విషయం. 

ఒకే లక్ష్యంకోనం ఏక గ్రితులై నాసరే క్రమశిక్షణలేని వ్యక్తులకు సమైక్య 
కృషి చేసేళ క్తి ఉండదు, అట్టి గుంపు లక్ష్యాన్ని సాధించ లేదు, (పతి 

సంవత్సరం "లక్షలాది యాత్రికులు జగన్నాథుని దర్శనంకొరకు పూరిలో 

గుమిగూడుతారు. ఆ (తొక్కిడిలో అనేకమంది పడిపోతారు; కొందరు 
చేతులు విరుగగొట్టుకురిటారు; కొందరు కాళ్ళ క్రిందపడి నలిగిపోతారు. అట్టి 
విషాదనంఘటనలు తరచు జరుగుతూనే ఊంటాయి, జగన్నాథ దర్శనమే 
వారందరి ఏకె. క లక్ష్యం. సందేహంలేదు. కాని వారిలో ఒకక్రమంగాని, 

- అనుశాననంగాపి లేనందున జగన్నాథుని దర్శనానికిబదులు గందరగోళం, 
_ ప్రమాదాలు నంభవిప్తాయి.. జీవితంలోని అన్నిర ంగాల్లోనూ ఇదే అనుభవం. 

దిమంది సుకిక్షతులు ఆయిన వ్యక్తుల కార్యశ క్రి ముందు వందలాది 
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వ్యక్తు కులగుంపు పనిచేసే తీరు ఎందుకూ కొరగాదు. తమకం టె ఎన్నో రెట్లు 

ఉన్న మన స్రైనాషణను ఆంగ్ల సేనలు చిత్తుగా ఓడించినట్లు చరిత్ర 

చెబుతోంది. వారీ మెరుగై న క్రమశిక్షణయే దీనికి కారణం. 

[క్రమ+ికీణారాహిత్యంవల్ల మనం గతంలో ఎంతో నష్టపోయాం, 

1761 లో జరిగిన మూడవ పానిపట్టు యుద్దం, విజృంభిన్తున్న హిందూ 

స్వరాజ్యానికి ఒక పరీక్ష. అపారమైన హిందూసైన్యానికి నాయకుడు 

కాకలుతీరిన సదాశివరావు పీష్వా దురాక్రమణకారులకు నాయకుడు 

అహ్మద్ షా అబ్దాలీ. హిందూసై న్యాధికారులు యుద్ధతం తాన్ని నిర్ణయించు 

కొనేందుకు సమావేశమై నారు. మల్హ రరావుహోల్కర్, మరికొందరు 

వృకవద్ధతి (గెరిల్లా) యుద్ధాన్ని ప్రతిపాదించారు. సంకులసమరాల్లో 

సాటిలేని సైన్యాధిపతిగా (పశంసలందిన సదాశివరావు, ఒకే దెబ్బతో 

శత్రువును నాశనంచేసేందుకు (ప్రయోజనకారి అని, ముఖాముఖీ యుద్ధాన్నే 

నిర్ణయించాడు. దీనికి మల్ల రరావు అంగీకరించక అస్త్రసన్యాసం చేశాడు. 

మిగిలిన సైన్యం సదాశివరావు నాయకత్వంలో యుద్ధం మొదలెట్టింది. 

యుద్ధరంగానికి చేరువలోనే ఉన్న మల ల, రరావుహోల్క-ర్ చిన్న సహాయం 

చేసిదిన్నట్ల యిలే చరి [తాత్మకము, "ఛయానకమునై. న అపజయం ఒక 

మహావిజయంగా మారి బహుశః మన చరితగతినే పూర్తిగా మార్చివేయ 

జాలిన ఒక నిర్ణాయక క్షణం అది. కాని అతనిపై న్యం చూస్తూ ఊరుకుంది. 

దానితో అతి గ్రేష్టమెన హిందూసైన్యం పూర్తిగా ఓడిపోయి సర్వనాశనం 
అయిపోయింది. దురా|కమణదారుని తరిమివేయాలనే దే ఇద్దరి లక్ష్యమూ 

అయినప్పటికీ, వారిద్దరూ ఒకే(త్రాటిపై నిలువలేకపోవటమే దీనికి కారణం. 

తరుణోపాయం 

జౌతీయ పునస్పంఘటనకు అవసరమైన క్రమశిక్షణ కేవలము శౌరీ 

రికమైనదికాదని సంఘం భావిస్తోంది. అది రక్షకభటుల (క్రమశిక్షణ, పైని 
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కుల క్రమశిక్షణ వంటిదికాదు. మనది విక్రమాదిత్యుడు నిర్మించిన సంఘటన 

వంటిదా లేక శంకరాచార్యుడు సృజించిన సంఘటనవంటిదా అని ఒక 
మి(త్రుడు (ప్రశ్నించినాడు, (ప న్తుకయగంళో ఆ రెండు వద్దతులుకూడ 

ని|ష్పృయోజనాలే అని వేను నమాధానం చెప్పినాను. విక్రముడు చేపట్టిన 

సై నికసంఘటన ఆనాడు శత్రువును తరిమికొ'కే తాత్కాలిక ప్రయోజనాన్ని 
మాత్రమే సాధించి కేవలం ఒక శశాబ్దంపాటు పనిచేసింది, కొని ఆ 

పద్దతి సార్వకాలికంగా మన ప్రజలందరినీ ఐక్యపరచనూలేదు, వారిలో 
జ్! వఠొలైన జాతీయసద్దుణాలను పొదుకొల్చనూలేదు, శంకరాచార్యుల 

వారు చేకొన్న శాస్త్రార్థాల, (పవచనాల పద్దతిని ఆదరణలో "పెట్టాలంటే 

ఆనాడు |ప్రాచుర్యంలోడఊన్న నిజాయతీ ఈనాడు ఏమాత్రం కనిపించడం 
లేదు. తన భర్తకు, శంకరులవారిక్తీ జరిగిన (సిద్ధమైన శా స్త్రార్థంలో 
ఆనాడు మండనమి కునిభార్య ధర్మాసనంమిద కూర్చుంది; | ంకచార్యుడే 

విడేతఅనితీర్పుఇచ్చింది. ౪ శాస్హ్రార్థ నిబంధనల|పకారం దంపతు లిరువురూ 

సన్యాసాన్ని స్వీకరించి "శ్రీవారి శిష్యులయ్యారు. 

కాని ఈనాటివరిస్థితి వేరు, సరియైనదని తాము నమ్మి, దాన్ని ఆచరించ 
డానికి అవసరమైన నీతి, నిజాయితీ కలవారు నేడు కొద్దిమంది మాత్రమే 
ఉన్నారు. బహిరంగంగా సంభఘసిద్దాంతాలను నిశితవిమర్శ చేసిన ప్రముఖ 
నాయకులే విడిగా కలసి మాట్లాడినప్పుడు, పూర్తి ఏకీభావాన్ని వ్య _క్షంచేసుం 
టారు, ఇది మన అనుభవం. కనుక యావత్తుప్రజలు న్వయంస్ఫూ ర్తితో, 
అనుశాననబద్దులె, జొతికి అంకితులె, ఎకనూ త్రబద్దులె తమ దృథవిశ్వాసాల 

ఆదేశానుసారం 0 కార్యోన్ము ఖులు కాగలిగే శిక్షణను ఇవ్వటానికి అనువైన 

విశిష్టపద్దతిని సంఘం రూపొందించింది. 

సాధారణ (భ్రాంతులు 

కాని మన అనుశాననంయొక్క అసలుస్వభావాన్నిగురించి ఎన్నో 
(కాంతులు ఊన్నాయి. దండభీతిగాని, ధన, పదవీ (ప్రలోభాలుగాని ఉండే 
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సై నికులయొక్క, రక్షకభటులయొక్కు అనుశాసనానికి అలవాటుపడ్డ 

ప్రజానీకం సంఘ కార్యక రల్లోనూ, కార్యక్రమాల్లోనూ తొణికినలాడే! 

తీవ అనుశాసనభధావాన్ని చూచినప్పుడు సంఘం దాదాప్ప సెనికన ంస్టయే అనీ, 

సొంత సేన అనీ అంటూ ఊంటుంది. ఆత్మనంయమనాన్ని, స్వయంస్వీ 

కృతమై న [క్రమశిక్షణను తన నభ్యులలో రూపొందించకల్లిన ఏకాత్మభావాన్ని 
సోదరభావాన్ని, ఆదర్శవాదాన్ని మెచ్చుకోగలిగే పరిజ్ఞానంగాని, సామర్థ్యం 

గాని వాళ్ళలో బొత్తిగా లేవనడానికి ఇది నిదర్శనం. 

“ఈ అణుళ స్ర్రయగంలో లాఠీవంటి కాలదోషంపట్టి న ఆయుధాల 

?క్షణవల్ల (ప్రయోజనమేమిటి అని కొందరు (ప్రశ్నించడానికి ఆ అజ్ఞానమే 

కారణం. అణ్వాయుధాలు, క్షిపణులు (మిసెల్స్) చేపట్ట టానికి అవసరమైన 

శిక్షణను సైన్యం మాతమే పొందగలుగుతుంది అనే విషయం వారు 
విన్మరి స్తున్నారు. రష్యా అమెరీకాలతోనపహా ఏ దేశంతోనూ అట్టి ఆయుధాలు 

ఉపయోగించటానికి సామాన్యమానవునికి అనుమతిలేదు. ఆ ' దేశాల్లోగూడ 
సామాన్యులకు సంబంధించినంతవరకు |ప్రాథమికమై న వ్యాయామపద్దతుల 

ద్వారాను, చిన్నచిన్న సాధనాలద్వారాను శిక్షణ ఇనారు. ప్రజల్లో శారీరక, 

మానసిక అనుశాసనాలు అలవర్చచడానికి అటువంటి శిక్షణ అవసరం. 

మరోరకం మనుష్యులున్నారు. మన సంఘటనలోని నియమబద్దమెన 

శిక్షణకు బహుశః తట్టుకోలేక, “వ్యక్తి స్వేచ్చ' కు ఇవి రోజులు, మేం ఎట్టి 

నిర్భంధాలకు లొంగి ఉండడానికి అంగీకరించం = ఇటా అంటూ ఉంటారు. 

అట్లాంటి పెద్దమనిషి ఒకడు తానెరిగినంతవరకు ఆ 'సేతుశీతనగమూ సంఘం 
లోని అబాలగోపాలం, ఒక (వశ్నకు ఒకేవిధమైన సమాధానమి సారు కనుక, 

నంఘంలో ఆలోచనాస్వాతం త్యం లేదు. ఇది నియంతృత్వ సంస్థ అని 

ఆరోపించాడు, “రెండు రెళ్లు నాలుగు అంటాను; నీ వేమంటావు ?* అని 

అడిగినాను. “అదేమిటి, నాలుగేకదా ?* అని అత డన్నాడు. “అయితే 
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నీవు వజాస్వామ్యవాదివి కానేకాదు; నేను చెప్పిన సమాధానాన్నే నీవుకూడా 

చెప్పావుకాబా నివుకూడా నియంతృత్వవాదివే !* అన్నాను. ఒక (ప్రశ్నకు 

సరిఅయిన సమాధానం ఒ క్ర కే ఉంటుందనే సామాన్యసత్యం ఆ పెద్దమనిషికి 

తట్ట లేదు. 

సరియెన జాతీయదృక్పథాన్ని అలవరచుకొన్న సుఘంలోని 

వ్యక్తులు, ఆ యా సమయాల్లో ఎదురయ్యే వివిధ జాతీయసమస్యలకు 
అతిసహజమై న తీరులో, ఒకేవిధంగా (ప్రతిస్పందించటం నహజమే. దాన్ని 

మానసికమైన నిక్చంధం అని అనడంవల్ల జొతీయభావనను భావ 

నిర్భంధసాధనం అని అనవలసివ స్తుంది. “భావస్వాతం త్యం” 

“వాక్సా్వాతేండత్ర్యంివంటి నవీనభావాలనుగురించిన మిడిమిడిజ్ఞానంవల్ప 

మన యువకుల మనస్సుల్లో గందరగోళం చెలరేగి స్వాతంత్ర్యం అంపే 
స్వెరవిహారం అని, ఆత్మని[గ్రహం అంటే “భావనిర్భంధం' అని వాళ్ళు 

భావి స్తున్నారు. 

న్వయం సేవక్ ధ్యేయవతుడు 

సంఘం పెంపొందించే [క్రమశిక్షణ సంస్కార వంతులై న [ప్రజలు 

అతిసహజంగా అలవరచుకునే అఆత్మనిగహం మాత్రమే, జాతివట్ల తన 

క ర్రవ్యం |ప్రముఖమై నదని, తనవిగాని, తనకుటుంబానివిగాని కోరికలు అంత 

ముఖ్యంకాదని, ప్రతివ్యవ క్రి భావించుకొ నేట్లుచే సే అనుశాననం ఇది. అట్టి 

ఉన్నత లక్ష్యసాధనకు వ్యక్తి తనంతట శాను సువ్యవస్థితంగాను, నుసంబద్దం 

గాను _ సంసిద్దుడౌతాడు, జాతీ యనం కే మకార్యంలో (ప్రతివ్యక్తీ త్న 
బుద్ధిని, భావనలను, శారీరికళ క్రులను, ఆ స్తిపా స్తులను కూడగట్ల గలిగే ఒక 

విశిష్టమైన అనుశాననమిది. 

సంఘశాఖలో ?క్షణపొందే వ్య క్రిలో సహజము, స్వయంస్వీకృతము 

నె న ఆత్మనిగ్రహం, ఆత్మబలిదానం కొట వచ్చినటు కనిపి సాయి. అతజణి 
షష యట ల అణాల ణ 
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స్వయం సేవక్ అంటాము, సామాన్యంగా అందరూ అనుకునేట్లు ఏదో 

గణవేషం ధరించి కొన్ని సార్వజనిక కార [1కమాల్లో హడావిడిచేస్తూనో, 

వ్యాయామవిద్యా ప్రదర్శనల్లో పాల్గొంటూనో ఉండే స్వచృందశే సేవకుడుకాడు 
స్వయం సేవక్. అతడు, ఇతరుల ఆజ్ఞను పాటిస్తూ, వెట్టి చాకిరీచే సే కింకరుడు 
కాదు, జాతీయదృష్టిగల ధ్యేయ(ః 'వతుడు న్వయంే సేవక, అనేకకార ణాలవల్ల 
గత వేయిసంవత్సరాలుగా ఛిన్నాభిన్నమై పోయిన జాతిని, సంఘటితపర చడం 
అనే మహత్తర పథకాన్ని తాను నెర వేర్చాలనే (పగాఢక _ర్థవ్యతాజ్ఞానంతో 

అత డుంటాడు; అట్టి చారి[తకపాతను నిర వహించటానికి సంసిద్దుడవుతాడు; 

జాతీయ పునర్నిర్మాణకార కక్రమానికి తానొక సమర్థ సాధనంగా హాఫొందే 

నిమిత్తమై సహజసిద్ధమైన తన ఆవేగ సంవేగాలను, ధోరణులను సమన్వయ 

పరచి ఏకోన్యుఖంచేయడం నేర్చుకొంటాడు; తన స్వార్థ (పయోజనం, పదవీ 

పటాటోపం, "పేరు ప్రథ్యాతులు యు ఇట్టి ఆలోచనలను దరిచేరనీయక 

సమాజాన్ని సేవిస్తూ ఉంటాడు. 

నర్వస్వారణ భావన 

సంఘపద్ధతిలోని వివిధాంశాలన్నింటిలోను ఇదే చె చైతన్యం 

(ప్రస్ఫుటం బాతుంది. వివిధ *ిక్షణశిబిరాల్లోను, సమావేశాల్లోను పాల్గొనే 
స్వయం శే సవకులు తామెంతటి వీదవారె కై నప్పటికీ, సొంతడబ్చే ఖర్చు పెట్ట 

కొంటారు, వారు శిబిరరునుం చెల్లి సారు; గణవేష కొనుక్కుంటారు; తమ 

పయోణఖర్చులు తామే భరిస్తారు. స్వావలంబన, స్వార్థ త్యాగభావాల 

_పేరణవల్ల నే ఇదంతా సాధ్యమవుతోంది. 

సంఘం అనుసరి స్తున్న (పొచీన గురుదక్షిణా సం|పదాయంకూడా 

ఈ భావానికి అనుగుణమై నదే. ఏడాదికొకసారి గురుపూర్ణిమ పర్వదినాన 
వతిన్వయం సేవకూ గురువై న పవిత్రభగవాధ్వజాన్ని పూజించి, దక్షణ 
సమర్చిస్తాడు, నిధిసే సీకరణగాని, నెలవారీ, సంవత్సరవారీ చందాలు వసూలు 
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చేసే పద్దతిగాని సంఘంలో లేదు. సమర్పణలన్నీ ఆరాధనాభావనతోనే 

జరుగుతాయి, తమ పేర్ద, తామిచ్చిన ధనం వదిమందిలోను (ప్రచారం 

కావాలని స్వయసేవకులు కోరనై నా కోరరు. నిజానికి న్వయంసేవక్ 
దాన్ని ఒక త్యాగంగా భావించడు; ఏవిధమైన (ప్రతిఫలాన్ని -పేరు ప్రతిష్టలను 

కూడ-_ఆశించరాని ఒక సహజక ర్హవ్యంగా భావిస్తాడు, 

“అతా ఉరొలో ఉనకారా వురతా” 

(ఇప్పుడు ఇతరుల సేవకొరకే నా (బతుకు) 

అనే తుకారామ్ నూ కృికి అనువై న భావనలో వారు శిక్షణ పొందుతారు. 

“తేరా వైభవ అయర రహే మా హమ దిన చార రహే న రహే?” 
(మేము మరోనాలుగురోజులు (బతికినా (బతుకకపోయినా ఓతల్లీ | నీవైభవం 

ఆమరమగుగాక ) 

అనే ఆవేశపూరితుడైన కవి వాక్యాలు (ప్రతి స్వయం సేవకుని హృదయాన్ని 
ఊరూతలూగిస్తూ ఉంటాయి. 

కాని దురదృష్టవశాత్తు నేడు దేశంలోఉన్న వాతావారణం దీనికి 
పూర్తిగా విరుద్దంగా ఉంది, శానొనర్చిన “త్యాగాన్ని సొమ్ముచేసుకోవా"లనే 
ధోరణి, చేసిన సేవకు (ప్రతిఫలంగా ఏదో గిట్టుబాటు చేసుకోవాలనే ఆలోచనా 
ఈనాడు ప్రతిచోట రెచ్చిపోతున్నాయి. భగవదారాధనలోకూడ పేరు 
ప్రథ్యాతులకై [ప్రాకులాట కనబడుతున్నది. దేవాలయాల్లోని శలాభలకాల్లో 
కూడ దాతల పేర్త (ప్రదర్శనే. ఒక పర్యటనలో ఒక్ స్వామిజీ నాతో 

ఉన్నారు. ఆయనదగ్గర ఉన్న పాత్రపై ఒకపేరు చూచినాను. ఆ పేరు 
ఆయనదిగాని, ఆయన ఆ శ్రమానిదిగాని కాదు. విషయం ఏమిటని అడిగాను. 

అటువంటి అనేకపాాతలను ఆశ్రమానికి బహూకరించిన వ్య క్రి సేగు అది 
అని సమాధానం చెప్పినాడు. దీన్ని “దానం? అనగలమా? ఏదో |ప్రతీఫలాన్ని 
పొందాలనే తలంపుతో చేసిన దానం - 'పేరుకోనం చేసినదైనా నరే 
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దానంకాక వ్యాపారమే అవుతుంది. సంఘంలో ఇట్టి బేరసారాలకు అవకాశమే 

లేదు. డబ్బు మూలుగుతూ ఊండేవాళ్ళు దేవాలయానికిచ్చిన “దానంికన్న 
ఏసు క్రీ స్తు భావించినట్లు నిరుపేద ముదుసలిస్తీ ఇచ్చిన చిన్ననాణం మరింత 

ఉదారమై నది, ఊదాత్తమైనది. నిజమైన శ్రద్దాభక్తు లతో సమర్పించిన 

దాన్ని మనమూ అట్లాగే భావిస్తాం, 

విజయానికి పునాది 

సంఘంలో రూపొందిన వివిధ పద్దతులు, సంప్రదాయాలు అన్నీ 
అటి ఆశ్మార్పణభావనవల్ల (పేరితమె నవే, ఒక గంటసేపుశాఖ ఈ భావనకు 

ట లు రుణ 
పుట్టినిల్లు. 

ఒక వృద్దస్త్రీ తన యింటిపనులన్నిటినీ ఎడమచేతితోనే 
చేసుకుంటోంది, విషయమేమిటని అడిగాను. తన కుడిచేతిని ఒక సంవత్సరం 
పాటు మోదుకట్లినానని, అంతవరకు ఆచేతిని పూజచేయటానికి మాత్రమే 

వినియోగి స్తానని సమాధానం చెప్పింది, అది ఎంతో సామాన్యమైన 

నియమమే అయినప్పటికీ, మనన్ఫును పరిపరివిధాల ఆకర్షించే దై నందిన 

వ్యవహారాలన్ని టిమధ్యలో కూడ, భంగవంతునిసై భ క్రిభావనను నిలుపుకునే 
టండకు ఎంతచక్కని ఆలోచన! శాఖలోని “ఒకగంటసమర్పణి వెనుక 

నున్న ఈ భావనే వ్యక్తులను తీర్చిదిద్ది, వారిని యావజ్జీవితమూ నిష్షతో 
కార్యనిమగ్నులయ్యేట్లు చే స్తుంది. 

సంఘం భావించే మహోజ్వల, బృహత్తర సామాజికపరివర్తనాన్ని 
స్వల్పమైన ఒకగంట కార్య(కమం సాధించగలుగుతుందా అని సందేహ 

పడుతుంటారు, శుష్కోోపదేశాలనుగాక, సజీవోదాహరణలనే (ప్రజలు 
అనునరిస్తార నేదిసర్వసామాన్యమానవానుభవంలోరూఢి అయినవి షయ మే. ఈ 
గంట సేపుశిక్షణవల్ల మూర్తీ భవించినజాతీయశీలంగావ్యక్కు లురూపొందుతారు. 
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వారు తమయొక్క అమోఘళ కివల్ల (ప్రజలను ఆకర్షించి తమమారంలోక జూ ' ౧ 

ర్ప్పి స్తారు, 

(శ్రీరామకృష్ణుని జీవితంలో (పబోధాత్మక మైన ఒకసంఘటన జరిగింది, 

ఒకనాడొక స్రీ తనబిత్తను ఆయనవద్దకు తీసుకవచ్చింది. తనబిడ్డకు తీపిఅంపే 
అంతు లేనిఇష్టమనీ, అందువల్ల ఆరోగ రం పాడయిపోతోందనీ, కొబిట్లి ఆ 

వ్యామోహాన్ని పోగొట్టుమని “ఆయనను కోరింది. (శ్రీరామకృష్ణుడు ఒకవారం 
పిదప రమ్మని చెప్పినాడు. ఆమె అట్లాగేవచ్చింది. కాని ఆమెను మరికొన్ని 
రోజులతర్వాత రమ్మని ఆయన చెప్పిపంపినాడు. మళ్ళీ ఆమె వచ్చినప్పడు 
(శ్రీరామకృష్ణుడు ఆబిడ్డను తనవద్దకు పిలిచి, “బాబూ! మిఠాయిలు ఎక్కువగా 

తినడం మంచిదిగాదు. మానివేయు'మని చెప్పినాడు. వెంటనే ఆబిడ్డ నేనింక 
తిననని వాగ్దానం చేశాడు; నాటినుండి మిఠాయి తినడం మానివేశాడు. దీన్ని 
గమనించిన రామకృష్ణుని శిష్యులు “స్వామి ! మొదటిసారి వచ్చినపుడే 
ఆబిడ్డను మిఠాయి తినవద్దని ఎందుకు చెప్పలేదు? ఆమెను మూడుసాద్ద 

ఎందుకు తిప్పించినా'రని అడిగినారు. అందుకు (శ్రీరామకృష్ణుడు “చూడండి! 
నాకూ మిఠాయిలం టే మోజేగదా! అటువంటప్పుడు మిఠాయిపట్ల మోజు 
విడచి పెట్టుమని ఆబిడ్డకు నే నెట్లాచెప్పగలను? ఒకవేళ నే నట్లా చెప్పి 

నప్పటికీ, “నామాటలు 'అబిడ్డమిదో ఏమి పనిచేస్తాయి? కాబట్టే. ఆమెను 

మరొకసారి రమ్మన్నాను. "ఆ వ్యవధిలో దాన్నిగురించి ఏమాత్రం ఆలోచించ 

లేకపోయినాను. కాబట్టి మళ్ళీర మ్మని చెప్పవలసివచ్చింది, మిఠాయి అంపే 

నాకున్న మోజును తుడిచిపార'వేసినతర్వాతనే ఆ పిల్లవాడికి ఉపదేశించే 
అర్హత నాలో ఉన్నదని భావించాను? అని చెప్పినాడు. 

మహాశ క్తుల, మహోద్యమాల ఆవిర్భావాలన్నీ అసంఖ్యాకమైన - 

న్వల్పప్రయశ్నాల ఫలితంగా ఏర్పడినవే అనేది అనుభవంలోని మరొక . 1 

యథార్థ విషయం, 
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మనవా డొకడు యాకత్రచేసివచ్చి తన అనుభవాలను వివరించాడు, 

అతడు ఒక ముస్తిం “పీరు యొక్క సమాధినిగూడ దర్శించినాడు. 

సమిపంలో ఉన్న "ఒక పెద్ద రాతిని ఎత్తుమని అక్కడ ఊండే మౌల్వీ 
చూడవచ్చినవారిని అడుగుట్ండేవాడు. వాళ్ళు ప్రయత్నించి విఫలులై న 

రర్వాత ఆతడు “మోరందరుకలిసి మిచేతులన్నీ ఆరాతి క్రింద పెట్ట 
“పీరుసాహెబ్కి జై” అని కేకవేస్తూ దానిని పె కెత్తుడని ఆడేశించేవాడు. 

వాళ్ళ ఆవిధంగా “చేయగానే ఆ రాయి ఒక [సారిగా = సె కిలేచేది ! అదంతా 

ఆ పీరయొక్త “అద్భుతళ క్రి” అని భావించేవారు. ఆ “అద్భుతాన్నిగురించి 

విన్నతర్వాత నేను కొంతమంది స్వయం సేవకులను పిలిచి, ఆ రాతికన్న 
మరింత పెద్దరాతిని చూపించి దానికింద ఒకొక వేలే ఊంచండని 

చెప్పినాను. ఆతరువాత “జయ్” అని కేకవేస్తూ దానిని ఎ _త్తండని 

చెప్పినాను. ఆ రాయి “ఆ పీరురాతికన్న ఎంతోమైకి లేచింది! దాంతో 

ఆ పీరసాహెట్ యొక్క అద్భుతళ క్రిలోని బండారం బయటపడింది! 

అల్బములయిన అనేక (ప్రయత్నాలను ఒకే సమయంలో సమన్వయ 

పరచడంలోనే ఆ శక్తిరహస్యం ఇమిడిఉంది. *“జయ్' కారము కేవలం 
దానికి సహాయకం మాషతమే, క్రమశిక్షణయుతులు, నిష్టావంతులునై న 

లక్షలకొలది వ్యక్తులు రోజుకొకగంటను సమర్పిస్తే వారు మన జాతీయ 
జీవనంలో అద్భుతాలను సృష్టించగ లరు. 

ఏకతా బీజం 

ఇక, మన కోట్ల కొలది [పజలనందరనూ సంఘస్థానానికి చేర్చి 

వాళ్ళందరినీ దె దై నికళాఖాకార్య క్రమాల్లో పాల్గొనేట్లు చేయ్టం ఆచరణ 

సాధ్యమా అనే(పశ్న ఒకటి ఎదురవుతుంది. దానికితోడు సమాజంలోని నగ 
భాగొనికి.అంటే స్రీలకు-దై నికశాభాకార్య క్రమంలో (ప్రవేశంలేదు. అనేక 

అనివార్యకారణాలవల్ల నియమపూర్వకమై న శాఖాశిక్షణలో పాల్తొనలేనటు 
వంటి ముసలివారు, పసిపిల్ల లు, మరికొందరు-ఒక సపెద్దవర్గంకూడా ఉంది. 

అటువంటప్పుడు నిత్యకార్య క్రమమై న ఈ వ్య క్తినిర్మాణపథకంద్వారా 
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సమాజం మొ తాన్ని పునన్సంఘటితంచేసే కృషి ఎంతవరకు సాధ్య 
పడుతుంది ? 

(పతిదినం గంటసేపు జరిగే కాఖాకార్య|క్రమంగాక నంఘకార్యంలోని 

ఈ |ప్రముఖాంశాన్ని పూరించేనిమి త్తమై స్వయం సేవకులు తమ సౌశీల్యం 

తోనూ, సర్వనృ్పర్శిఐన (శేమభావనతోను, (క్రమశిక్షణ సమర్పణలతో 

కూడిన సేవాభావంద్వారాను మన సమాజంలోని తోటిసోదరులతో 
కలసిమెలసి వాళ్ళ సుఖదుఃఖాల్లో పొలుపంచుకొంటూ, వాళ్ళ హృదయాల్లో 

దృఢవిశ్వాసాన్ని ేరేపించగలరు. ఆవిధంగా న్వయం సేవకుల, వారి 

సానుభూతిపరుల, మితుల గృహాల్లో స్త్రీపురుషులు, బాలురు, వృద్దులుగూడ 

సంఘభావనతో |ప్రభావితులొతారు. ఆ|పాంతంలోని [ప్రజలందరియొక్క 

నమష్టి అనురాగానికీ,దృఢనిశ్చయానికీ (ప్రతీకగా శాఖ రూపొందుతుంది. అట్లా 

నిలకడగా, నిశ్శబ్దంగా, (ప్రతినిత్యం మిగతానమయాల్లో ఏర్పడే హారిక 
సంపర్కంద్వారా సమాజంలోని అన్నివర్తాలవారిని _ కాధాశిక్షణలో 
(ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనలేనివారినికూడ-కలుపుకొని _పేమపాళంతో సుదృఢంగా 

బంధించి జాతీయకార్యానికి అంకితమయ్యేట్లు చేస్తాం. 

గంగాసాగర నంగమం 

ఈవిధంగా అంతులేని ఓర్పుతోనూ, పట్టుదలతోనూ న్వయం 
సేవకులు ఊరూరా, వాడవాడా (పతిహృదయోన్ని కదలి సారు (పతిచోట 

జొతీయ ఏకతావాతావరణాన్ని వారు సృష్టిస్తారు. వేషభాషలు, ప్రాంతం, 

ఆహార ౦-వీటివల్ల ఏర్పడే పె పె వ్యత్యాసాలు వెలుగులు విర జిమ్మే వారి 

ముందు అదృశ్యమై పోతాయి. (గ్రామాల్లోనూ, _మన్య(పాంతాల్లోనూకూడ 
అచటివారు అర్థంచేనుకునే భాషలోనే వారు మాట్లాడుతారు. సీతారాముల 

కథలను, మన "మహాత్ముల, వీరుల ఉదాహర ఇలను వివరించి చెప్పుతారు. 

దేశవ్యా _ప్పంగా ఉన్న యా(త్రాస్థభాలను ఉదాహరించి, వాటిద్వారా (ప్రజల 

మనన్సులపె మన మాతృభూమీయొక నంపూర్త స్వరూపాన్ని, పవిత్రతను 
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సుసిరంగా ముద్రిస్తారు; ధార్మిక, సామాజిక ఉత్సవాలద్వారా విశాలమైన 

అక్షయనిధులుగా వారిని రూపొంది సా సారు. 

తాలూకా, జిల్లా, (ప్రాంత, అఖిలభారత... ఇట్లా ప్రతిస్థాయిలో కూడా 

స్వయం సేవకులు నమాచేశమవుతుంటారు. జాతీయసమె మె క్యాన్ని (ప్రత్యక్షంగా 

సాధించే శిక్షణశిబిరాలు జరుగుతాయి. ఈవిధంగా ఆదర్శ(కేరితులె , 

కార్యపద్ధతిలో సుళిక్షతులై స్వయం సేవకులు రాష్ట్రధర్మ జ్యోతిని దేశం 

మూలమూలలకు తీనుకొనిపోతారు. అట్టి ట్టి వ్యక్తులను చూసి సామాన్య (ప్రజలు 

శాముకూడ జాతికొణకు కష్టించి పనిచేయాలని, త్యాగంచేయాలని న స్పూర్తిని 

సొందుతారు. కలిమిలేముల్లో, కష్టనుఖాల్ళో (ప్రజలు వారియొక్క అడుగు 
జాడల్లో నడవటానికి నంసిద్దులవుతారు, జాతీయ పునర్నిర్మాణానికి యావత్తు 

సమాజంలోని అంతర్లతశళ క్త ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, నవోశ్రేజాన్ని 

పొంది పునన్సంఘటిత మై న జాతీయజీవనాన్నిగురించి కన్న కల నిజ 
మవుతుంది, 

స్వయం సేవకులు ఒరవడిదిద్దిన సంప్రదాయాలను కొనసాగించేస్వయం 

స్ఫూర్తి కేంద్రాలుగా జాతీయ జీవనంలోని వివిధరంగాలు కూడా అప్పుడే 

తయారవుతాయి. ఈ సంస్కారపద్దతి తరతరాలను తీర్చిదిద్దుతుంది. 

ఆవిధంగా జాతీయ పునస్సంభఘటనకు, పునరుత్తానానికి శాశ్వత జీవన 

ప్రోతన్సుగా సంఘశాఖ పనిచే స్తుంది. మన జాతీయజీవనంలో సంఘం ప్రారం 
భించిన ఈ (ప్రక్రియ శాశ్వతము, సర్వా(గాహకమునే ఉన్నది. సునంఘటిత 

జాకీయజీవన సహజస్థితిని-అం టే జాతీయసంస్కారాన్ని అందించే జీవన 

దీజొలకు అన్నివ్యవస్థలు, సంప్రదాయాలు బుద్ధిపూర్వకంగా నీరుపోసి 

దొహదంచేయడానికి కృషిచేే సస్థితి లా సాక్షిత్కరించుకొన్న తర్వాత సంఘం 

న ప్రత్యేకమైన సంస్థాగత నామాన్నిగాని, రూపాన్నిగాని నిల బెట్టుకోవలసిన 
అవనరం ఊండదు. అప్పుడు సంఘగంగ సమాజసాగరంలో విలీనమైపోయి 

(పేరణప్రదమయిన జాతీయభావనారూపంలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది. 
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33. కార్యపద్దతి 

ఫ్ర, కార్యపద్దతియొక్క సామర్థ్యం 

ర్ డచిన నాలుగు దశాబ్దులుగా సంఘం సాధించిన (ప్రగతి, దాని 

సత్ఫలితాలు పరిశీలిస్తే, మహామహులై న సంఘసంస్థాపకుల దృష్టి, వ్యవహా 
రజత సుస్పష్షమొతాయి. వారు రూపొందించిన పద్దతి అత్యు త్తమమై నదని 
ఇ ల ధి అవి యా 

బుజువైైంది. ఇది సఫలకార్యపద్ధతి అని స్వయం సేవకులుకానివారుకూడ 
అంగీకరి స్తున్నారు. 

పవి[ఉతధూళి [ప్రభావం 

పంజాబులో ఒక పెద్ద సైనికాధికారి నన్ను ఒకసారి కలిసి 

“సంఘంలో మిరు ఇచ్చే (పత్యేక శిక్షణ” ఏమిటని అడిగాడు. “ఆట 

పాటలే” అని అన్నాను. “అ దెట్లా ? దాన్ని మించిందేదో ఊండితీరాలి, 

ఎందుకం శే, దేశవిభజన జరిగిన ఆ గడ్తుకాలంలో సుశికితులైన మాసైని 

కులకన్న పరా[కమంలోను, బలి దానంలోనూ స్వయం సేవకులు మిన్నగా 

ప్రవ ర్తించినతీరు నేను స్వయంగా ఎరుగుదును, మనవాళ్ళను కాపాడటంలో, 
వాళ్ళలో చాలామంది తమ జీవితాలనుగూడా సంతోషంగా ధారఫోకారు. 
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కాబట్టి వారిని అటువంటి వీరులుగా తీర్చిదిద్దిన |ప్రత్యేకశిక్షణ ఏమిటో 

చెప్పండి” అని మళ్ళీ అడిగాడు. మన శాఖాకార్య క్రమాన్ని ఆయీజేకు 

వివరించి ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే మా శిక్షణ అంతా “కబడ్తియే అని 

అన్నాను. నా సమాధానంలో ఆతనికి నమ్మకం కుదిరినట్లు లేదు, 

దివ్యజనని, భారతమాతయొక్క_ సంతానమంతా కలిసి ఆడుకుంటూ, 

పాడుకుంటూ ఆమె వై భవంకోనం (పార్టి ంచే తావు సంఘస్థాకా, అక్కడి 

పవి|త్రధూళికణాల (ప్రభావం అట్టిదిం “ఈటన్ హారోల క్రీడాస్థలాల్లొ 

వాటర్లూ విజయాన్ని సాధించాం”అని వెల్లింగ్ ట౯ా ప్రభువు అన్న వాక్యం 

లోని భావన ఇదే. 

ఎల్లెడలా విజయమే 

స్వయం సేవకుల [కమశిక్షణకూ, సమర్పణభావానికీ ఎన్నోపరీక్షలు 

వచ్చాయి; వ్యకక్రిని తీర్చిదిద్దేశాథావద్ధతికికూడ వచ్చాయి. (ప్రతిపరీక్షతర్వాత 

స్వయంసేవకులచేవ మరింత నిగ్గుతేలింది, 1048 లో ప్రభుత్వం 
న్యాయాన్ని నిలువునా పాతేసి, సంఘాన్ని నే ఇధించినప్పుడు, జొతీయ 

జీవనంలో న్యాయాన్ని, బుజువ _ర్రనాన్ని కాపొడటంకోసం సంఘం దేశ 

వ్యాప్తమైన ఉద్యమాన్ని నడవవలసివచ్చింది. ఆ ఉద్యమాన్ని అణచి 

వేసేందుకు (ప్రభుత విం ఎంత (ప్రయత్నించినా సంఘం సంపూర్ణ విజయం 

పొందింది. అపారమై న త్యాగ, శౌర్య, అనుశాననాలతో వ్య క్తులను తీర్చిదిద్ది 
వాళ్ళను జాతీయకార్యోన్ముఖులుగా చేయడంలో సంఘకార్యపద్ధతికి ఏదీ 
సాటిరాదు అని ఈ విజయం నిరూపించింది. 

నేడు దేశంలో హడావిడిచేసే కార్యపద్దతులు ఎన్నో ఊన్నాయి, కాని 

లోపలిసరుకు ఏమిటి అనేదిమాత్రం పెద్ద వ్రశ్నే. పెద్దగా చప్పుడుచేసే డోలు 

లోపలడొల్రే ! ఇతరులు ఎంత బాకాలూదినా, డప్పులు వాయించినా, వాటికి 

సంఘకార [కర్త రలు రవ్వంత్రె నా చలించరు. పునరుజ్జీవితము, పునన్సం 

ఘటితమునై న జాతీయజీవనాన్నిగురించి కన్న కలలు నిజంచేయటానికి 

నర ప్రనమర్థమై న కార క్రివద్ధ్దతి సంఘానికున్నది అని బుజువై ౦ది. 
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నముచిత పద్ధతి 

ఒక్ మహావ్య క్తి ఉన్నాడు; కాని (ప్రసిద్ధుడు కాదు. గొప్పవారందరూ 

(ప్రసిద్దులుకారు, (వసిద్ధులైనవార ౦దరూ గొప్పవారు కారుకదా ! ఒకప్పుడు 

ఒక ఐరోపీయుడు ఆయనతో అన్నాడు : “మి హందువుల దుస్తులు 

ఎంత విచిత్రమైనవి ! ధోవతి కట్టుకుంటారు; పోరాటంవ సే లుంగచుట్టుకుని 
బోర్ల పడతారు”, "అప్పుడాయన ఘాటుగా అన్నాడు: “మేము కయ్యానికి 
కాలు దువ్వేవాళ్ళం కాదే? మాకు సంస్కారం ఉంది, విశ్వశాంతి మా 

ధ్యేయం, ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః అనేది మా ఆదర్శం. తదనుగుణం 

గానే మేము వస్త్రధారణ చేస్తాం, మోకు మనశ్శాంతి ఉండదు. ఎప్పుడూ 

ఇతరులపై కత్తులు నూరుతూ ఉంటారు. కనుకనే మోీదెస్టుడూ సైనిక 

వేషం, మేమో నిర్భీకులం, శాంతికాముకులం. కనుక మా దుసులు మాకు 

అనుగుణంగా ఉంటాయి. మమ్మల్ని కవ్వించినప్పుడు మాత్రమే సైనిక 
దుస్తులు ధరిసాం.” ఎంతటి సముచిత సమాధానం! 

అట్లాగే మనం స్వీకరించిన విశిషలక్ష్యానికి చక్కగా నప్పుతుంది మన 

కార్యపద్దతి. ఉదాత్తమైన లక్ష్యం చేరుకోటానికి సూటిగా మోటుగా కనపడే 

మనశాఖ ఉపయోగవ డ్తుందా అని మహామేధావృులుకూడా సందేహప డారు, 

మధుర మైన మామిడిపండ్లు కావాలంటే మధుకాండంలో మంచిగంధం కలిపి 

మామిడి కెంకను అందులో ఊరవేస్తాడా తోటమాలి? ఎరువుకలిపిన మట్టిలో 

పాత్రే సాడు, శకి సౌశీల్యాల నంస్కారాలు క లిగించాలంసే మోటుగాకనిపించే 

పద్దతి తప్పనిసరి అవుతుంది, 

పెద్దల బాధ్యత 

దై నందిన శాఖాకొర్య(క్రమాల బాహ్యన్వరూపొన్ని చూస్తున్నప్పుడు 

ముఖ్యంగా, మన సమాజంలోని పెద్దలకు ఒక ఫొరపాటు అభిప్రాయం 

కలుగుతుంది. ఆటపాటలు, కసరత్తులు, (ప్రార్థన మొదలై నవి ఏదో 
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బాలురకు యువకులకు మాత్రమే అనీ, వీపుతట్టి ఆశీర్వదించి అండగా 

ఉండటంవర కే తమబాధ్యత అనీ వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం, అట్టి ఆలోచన వసే 
సంఘంయొక్క మూలభావనను విన్మరించిన స్తే. మనం సమాజాన్ని 

పునస్పంఘటితం చేస్తున్నాం అంతే (పస్తు త సమాజాన్నే అని దాని అర్ధం. 
“నేటిసమాజం" _ అంటే పెద్దలు, గృహస్థులు అని, పిల్లలు “నేటి సమాజం" 
అని ఎవరూ అనరు, ఒకవీధిలో కొందరుపిల్ల లు దినమొలతో ఆడుకుంటున్నా 

రనుకుందాం. ఆదిచూచి, ఆఊళ్లో ప్రజలు, దిసమొలతో వీధుల్లో ఆడుకుంటారు 
అని ఎవరై నా అంటారా? పిల్లలది రేపటితరంకదా, కొబిట్టి నమాజాన్ని 
సంఘటితం చేసేబాధ్యత (ప ప న్తుతతరంమోదనే, అంతే పెద్దల భుజస్కంధాల 
మిద నే పూర్తిగా ఉంది. జాతీయ పునన్సంఘటన మహాకార్యంలో వాళ్ళే 

అ[గగాములు కావాలి, 

ఈమాట అనగానే, ఈపని తమవల్ల కాదు అనటానికి సామాన్యంగా 

పెద్దలు రెండు కారణాలు చూపుతారు, తమకు తీరికలేదు అనేది మొదటిది. 
కాని _సామాజికరంగంలోకూడా బాధ్యతను చేపట్టటానికి నిరంతర 
కార్యనిమగ్నుడై న నమర్జుడు సమయం కేటాయించుకోగలడనేది వా స్తవం 
కాదా ? ఫలానావని తనది అని ఒకసారి అనుకుంటే, తన కార్యక్రమా 
లన్నింటినీ నర్జుబాటు చేసుకొని, దానికికూడా కొంత సమయాన్ని అతడే 
కేటాయించగలడు. సోమరిపోతు మాత్రమే తీరిక లేదంటాడు. అసంగతంగా 

కనపడ్డా, ఇదిమా(త్రం నిజం, 

తలఎ త్తుకుతిరిగే పెద్దమనుషులు కనుక, తాము పిల్లల్లాగ పొట్టి 

లాగులు వేసికొని శారీరక కార్యక్రమాల్లో పాల్గోవటం తగదు అనేది వారు 
ప్పే సాకుల్లో రెండవది. అది తమ హోదాకు తగదు అనుకొంటారు, కొని 

ఇది నరై న దృన్షేనా ? మనకు ప్రతిషే గనుకఉంపే, అది మన న్వతస్సిద్ద 
యోగ్యతనుబట్టి ఉంటుందా లేక దు స్తులనుబిట్టి ఉంటుందా ? అది మన 

దుస్తులనుబట్టి “అంప, ఆ ఘనత దర్దీదో, ధోనీదో ! ! మరి మనలో నిజమై న 
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విలువగానీ, (పతిష్షగానీ ఏఎమా(త్రం లేనప్పుడు స్వత స్పిద్ధమైన ౪ లోపాన్ని 

తీర్చటానికి పె “పె సింగారాలు ఏమాత్రం అక్కరకురౌవు, 

ఈ సందర్భంలో మనం గు ర్వ పెట్టుకోవలసిన (పముఖవిషయం 
ఒకటి ఉంది. 

యద్యదాచరతి /కేనః తత్తదేవేతరో జనః 

(ేప్టలు ఆచరించినదాన్నే సామాన్యులు అనుసరిస్తారు, 

అని భగవద్గీత చెప్తోంది. సమాజంలో నిజమై న విలువ, (ప్రతిష్ట గల పెద్దలు 
ఒక ఊదా త్రఆదర్శానికి అనుగుణంగా ఒక 'విశిష్టమె న పద్దతిలో వ్యవహరిసే 
అదే నల్లురినీ ఆకట్టుకుంటుంది; దాన్నే అందరూ గౌరవిస్తారు. నిజానికి 
దానివల్ల 'వారిప్రతిష్ష 'ఇనుమడి స్త సుంది. ఉదాహరణకు మహాతా గాంధీ, పండిత 
మాలవ్యాలు 'గుండ్రబల్ల' సమావేశంలో పాల్గొ నేందుకు ఇంగ్ల ౦డుకు వెళ్ళి 
నప్పుడు వారు న్వదేశీపద్దతిలోనే వస్సాలు ధరించినారు. కాని దానివల్ల వారి 
(ప్రతిష్టకు ఏభంగమూ కలుగలేదు; పైగా వారిపట్ల గౌరవం పెరిగింది, 

(భషత, విఘటనల విష క్రిములతో నిండిపోయిన నేటి వాతావరణంలో 
మొగ్గవంటి యువతరాన్ని నంరోక్షించవలసిన ప్రత్యేకబాధ్యత ఈనాటి 
పెద్దతరంపై పడింది. అట్లా చే స్తేనే, సహజసిద్దమైన (శేష్టకావై భవాల 
శిఖరాగ్రాలకు జాతిని చేర్చగలిగెన ఊదా త్రము, సాహసోశే పేతమునై న 
మానవులుగా మన యువత రూపొందగలదు. "కనుక సంఘం ఇన్నిసంవళ్చ 

రాలుగా విజయవంతంగా కొనసాగి స్తున్న జాతీయ పునస్సంఘటనోద్యమానికి 
సజీవసాధనాలుగా, చక్కని ఉదాహరణలుగా నిత్యజీవితంలో తమను 
తాము తీర్చిదిద్దుకోవాలి. 

శుభశకునము 
హిందువులు సామూహికంగా (ప్రతిదినం ఉదయం, సాయంత్రం 

వదినిముషాలపాటు ప్రార్థ నచే స్తే, వారు అజేయమై న నమాజంగా రూపొందు 
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తారు.” అని వివేకానందస్వామి యొక్క అనుంగు శిష్యురాలగు సోదరి 
నివేదిత ఒకసారి చెప్పింది. నివేదితమైన ఆ ఆత్మ కన్నకలలు నిజం అవు 

తాయనటానికి రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక నంఘ దై నిక శాఖ శుభసూచకం. 

దేశవ్యాప సమైక్య సౌ భ్రాశ్రాన్ని నిండుగ నిలకడగా, నిష్టతో 

నిత్యమూ నిర్మించి, జాతి వవి|తపాదాల చెంగట అనుశాసనంతో అంకిత 

మవుతుంది మన దైనిక శాఖ, దాని ఆహ్వానాన్ని అందుకుని మనమంతా 

కార్యోన్యుఖులం కావాలి, 
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[12 నవల కార్యపద్దతి 
ఓ. గురుదేవుని ఆహ్వానం 

(శ్రీగువహూర్డిన అనీ, వ్యాసపూర్ణిమ అనీ వ్యవహరించే. శుభ్ర 

దినం మనకు ఎంతో (ప్రముఖ వవి(త్ర పర్వం. అనంత విజ్ఞాననిధులై న 

వేదాలను విభజించి, సువ్యవస్థితం చేసి మనకు అందించినవాడు మహామహా 

డైన వ్యాసమహర్షి యే. యుగయుగాలుగా భారతవర్ష ౦లో వికసించిన 

డ్ ఊ త్రమమైన నద్దుణ సంప త్తిని ప్రవంచానికి వకటించినదానిలో అంతర్లీనమై 
యన్న ఆలోచనకూ ఆచరణకూ నడుమ గల మనోహర నమన్వయాన్ని 

ఆయన మన కందించాడు. ఆయన కృషి మనకు మాత్రమేగాక మానవ 

జాతి కంతకు కూడ మార్గదర్శనం చేసే దీప స్తంభం లాంటిది. కాబప్టే 

వేదవ్యాసుని... జగద్గురువు అంజు (ప్రపంచ (వబోధకుడని చెప్పటం సము 

చితం. ఇందుచేతనే గురుపూజని, వ్యాసపూజ అనికూడా చెప్పుకుంటున్నాం. 

ఈ రోజున మనం మన గురువునకు. వారెవరై నప్పటికీ అర్చన 
చేసి, వారి పాదాలవద్ద మన వినయపూర్వక సమర్పణ చేస్తాం, వారి 
ఆశీస్సును కోరి. వారి మార్గదర్శకత్వపు వెలుగుల్లో మన జీవన లక్ష్య 
సాధనా మార్త ౦లో ముందడుగు వేసేందుకు దృఢనిశ్చయం చేసుకుంటాం, 
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సంఘటన కార గవ్యవస్థకు సంబంధించినంతవరకు మనం ఏ ఒక్క 

వ్య క్రినీ గురువుగా భావించలేదు. మన శాస్త్రాలు గురువు యొక్క లక్షణా 

లను 5 ఊజ్వలవదజాలంలో (ప్రశంసించాయి. గురువునకు సాక్షా త్తు డె దె వంతో 

సమానమైన స్థానాన్నిచ్చాయి. అట్టి గురువును ఒక మానవునిలో చూడ 

గలగటం దాదాపు అసంభవమే. ప్ మానవుడై నా ఏదో ఒక దోషంగానీ, 

లోపంగానీ లేకుండా వరిపూర్ణుడుగా వుంటాడని మనం ఊహించలేము, 

మానవునిది అశాశ్వతమై న అ స్పిత్వమే. అతడు తరతరాలకూ, ఒక జాతి 

కంతకూ శాశ్వతమైన మార్గదర్శకుడు కాలేడు 

అందుచేతనే సంఘంలో మనం మన జాతీయ వారసత్వంలోని 

మహోన్నతమూ, మహోదా త్రమూనై నదంతనూ ఒక్కుమ్మడిగా ప్రతి 

నీంబించగల ఒక |పతీకను గురువుగా స్వీక రించాం. అదే మన పవిత 

మైన భగవాధ స్ప్రజిం* 

యజ జ్ఞైభావనకు అదే (ప్రతీక 

యజ ము. అంటే త్యాగభావన-- మన సాంస్కృతిక వారసత్వంలో 

కీలక మైన స్థానం కలిగి వుంది. యజ్ఞ పదానికి అనేక అర్థాలున్నాయి. 

సమాజ పునరుజ్జీవన కార్యంలో తన వ్య క్రిగత జీవితాన్ని సమర్చణ 

చేయటమే యజ్ఞ 0. సర్గుణాలనే అగ్నిజ్వాలల్లో, మనలోని అయోగ్యమూ, 

అవాంఛనీయమూ, అపవి[త్రమూ ఐనవన్నీ ఆహుతులుగా సమర్పించడం 

గూడా యజ్ఞమే. అలాగే జ్వాజ్వల్యమానమైన భ క్తి, సమర్పణ, సేవ, 

తపస్సుల “మార్గానికంకితం కావటమే యజ్ఞం యొక్క పరమతత్వం. 

యజ్ఞానికి అధిదేవత అగ్ని. అగ్నిజ్వాలలు అగ్నికి ప్రతీకలు. పవిత్ర 

మైన భగవాధ్వజం- అరుణారుణ కాంతుల య జైజ్వాలలకు |ప్ర పతీక, 
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భగవాధ విజిం 

మనం (శ్రద్ధాభావనను ఆరాధించేవారమేగాని. మౌఢ్యాన్ని గాదు. 

మనం విజ్ఞానపు భ కృులమేగాని... అజ్ఞానానికి గాదు. మన మునులు, 

బుషులు అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని సత్యము, చిర ంతనమూనై న విజ్ఞాన 

సముపార్ణ నక తీవ్రమైన తపస్సును చేసారు. చీకటి అజ్ఞానానికి గుర్తు. 

సూర్యుడు జ్ఞానజ్యోతికి గుర్తు. మన (ప్రాచీన సాహిత్యంలో సూర్యుడు_ 

సూర్యనారాయణుడు... ఏడు గుర్రాలు లాగే రథం మోద కూర్చుండినట్లు 

వర్ణింపబడింది. ఆయన ఊఉదయించటానికి ముందే. ఆయన రథంపై 

ఎగురుతున్న కొషమాయధ్వజం-. తూర్పుదిక్కున రంగుల కాంతులు విర 

జిమ్ముతూ కనిపి స్తుంది. చీకటిని చిల్చుకుంటూ, ఉదయకాంతుల ఆగమ 

నాన్ని (ప్రకటిస్తూ సూర్యోదయ సమయంలో తూర్పుదికు_ విరజిమ్మే 

అరుణకాంతుల కది (ప్రతీక. సూర్యభగవానుని ఆ ధ్వజమే- భగవానుని 
ధ్వజం అదే పదం కాలక్రమంలో భగవాధ్వజమయింది. 

మానవ జీవన వ్షికాసంలోని అత్యున్నత స్థాయీ. నాలుగవదీ- 
చివరదీ అయిన ఆశ్రమంలో అంటే_ పరిపూర్ణ త్యాగ, సేవాభావాలు అవ 

సరమై న_ సన్యాసం. ఇందు (పతిబింబి స్తుంది. “సన్యాసి” ఆత్మార్పణమనే 

అగ్నిజ్వాలల మార్గంలో తొటుపొటు లేకుండా పయనించాలి. అతనికి 

సదా త్యాగమయ జీవితాన్ని గుర్తు చేసేదిగానే కాషాయవస్తాన్ని సన్యాసి 
ధరినాడు. 

నిజమైన ఆరాధన 

ఈ పవిత్ర భూమిలో తరతరాలలో వికసించిన ఊత్తమో త్తమ 
సిద్ధాంతాలకు ఆచారాలకూ (ప్రతీకగా భగవాధ్యజం వుంటూ వున్నది. 
ఈనాడు అట్టి గురువును ఆరాధించేప్పుడు మనం ఎట్టి మనఃస్థితిని సెంపొం 
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దించుకోవాలి? పూలు, గంధం సమర్పించటం, హారతులీయటం, కేవలం 

బాహ్యాచారాలు మా(త్రమే. గురువులో రూపుకట్టిన సద్దుణాలను మన జీవి 

తంలో అలవరచుకునేందుకు  (ప్రయత్నించటంలోనే నిజమైన పూజా 

సాఫల్యం వున్నది. కాబట్టి, సాక్షా త్తు గురువుతో మరింత తాదాత్మ్యం 

చెందటం నిజమైన ఆరాధన. _శివుడవై శివుని పూజించుకోవాలి_. “శివో 

భూత్వా శివం యజేత్” అని (ప్రకటించే (ప్రాచీన (పబోధం ఒకటుంది. 

ఈ గురుపూజాదినం నాడు ధనరూపంలో మనం సమర్పణ చేసేది 

జీవితమంతా మనం సంపాదించే డబ్బు. అది మన చుట్టూవున్న సమాజం 

యొక్క సహకారం వల్లనే సాధ్యమయిందనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. 

కేవలం ధననంపాదనను మా(త్రమేగాక మన సంపూర్ణ భద్రత, సౌఖ్యములు 

కూడా సమాజమే సమకూరుసోంది. ఆ విధంగా సమాజ బుణాన్ని, మనకు 

వీలె నంత అధికంగా తీర్చుకోవటం మన విధి. నిజానికి సమాజ బుణాన్ని 

తీర్పుకు నేందుకే మన శరీరాన్నీ, మనస్సునూ, బుద్ధిని సమర్చిస్తూ రోజు 

కొక గంట సమయం వెచ్చించే దై నందిన శాఖాకార్య క్రమం. సంఘంలో 

నేర్చే స్వాత్మార్పుణ భావానికి అనుగుణంగానే, గురుదక్షిణ పద్ధతి కూడా 

కూపొందింది. 



4. 
మున జాశీయవరంపరలో ఎల్లవ్వుడూ శీలానికి అత్యంత 

(ప్రముఖస్థానం ఉంది. శీలం ద్విముఖమైంది. వ్యక్తి గతమైనది ఒకటి; 
మనకు సేమాజంతో ఉన్న సంబంధస్వరూపంగ వ్య క్రమయ్యేది రెండవది. 
శీలంలోని ఈ రెండు అంశాలుకూడ పవిత్రంగా, కళంకరపాతంగా ఉండాలి. 
కొని ఒకవ్య క్తి సామాజికరంగంలో చక్కగా పనిచే స్తుంకే, ఆతని 
వ్యక్తిగత వ్యవహారంతో మనకు సందింధం ఏమిటి? అతని కెన్నో వ్యసనా 
లుండవచ్చు. కాని [ప్రజలకు మేలుచే స్తుంకే అతని వ్యక్తిగత జీవితంలోకి 

నం ఎందుకు తొంగిచూడాలి? అని ఈరోజుల్లో అనేకులు అంటుంటారు. 

మన తలంపు 

మనసంస్కృృతిలో వ్య క్రి గతశీలంయొక్క_ వవితతకు ఎల ల్లప్పుడూ 
అత్యున్నతస్థానం ఉంటూనే వచ్చింది. స్వార్థ వరుణ్. (తాగుబోతును, కాంతా. 
కాంచనాలకు దానుడైనవాజ్డి, మన మెన్నడూ  తత్త్వ్వవే త్త తగా పరిగణించ లేదు. 
మనదృష్టిలో త త్ర్వ్యరే త్ర 5 అంతే అన్నిటికన్న ముఖ్యంగా ఒక వరమ 
4విత్రుడు, ఆత్మసంయమనశ+ీలం కలవాడు అని అర్థం. మన త త్వ్వానికి, 
కంస్కృృతికి ప్రతినిధులై న నాటి మహర్హ లనుండి శే మహాత్ములవరకు 
౧౦దరూ పవిత్రులై మహోన్నతనళ్యాల కనుగుణమైన |త్రికర ణశుద్ద 
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జీవనాన్ని నడిపినవారే. అట్టివ్య కులు మాత్రమే మన జౌతీయపరంవరకు ఊడ పలపతీకలు. కాని ఈనాటి సామాజిక కార్యకర్తల తీరు వేరు. 
ఒక వ్యకి భూరివిరాళాలిచ్చినా గంభీర ఉపన్యాసాలిచ్చినా, లేదా 
ప్రజాకొర్యనిమి త్తమై పలుమార్లు కొరాగొర శిక్ష అనుభవించినా చాలు; 
అతని వ్య క్రిగతజీవితం ఎంత హెయమమైన దై నప్పటికీ క్షమించవచ్చు, 
అని సాధారణంగా అనుకొంటూ ఉంటారు, 

బాహ్య _పపంచంలో కూడా గొప్పతనమంపే ఈ రకమైన అభి 
(ప్రాయమే నెలకొనివుంది. జాతినిర్మాతలూ, జాతీయవీరులూ అని (ప్రశంసల 
నందుకున్న ఎంతోంది వ్యక్తుల యొక్క జీవితాలు పరిశీలిస్తే, వారు తమ 
వ్యక్షిగత శీలం విషయంలో ఎంత దిగజారిపోయారో తెలుస్తుంది. 

సాధనాల వవి|తత 

ఐనా “నమాజసంకేమిమనే నాధ్యాన్ని సాధించేందుకు “సాధనంి 

ఐన “వ్యక్తికూడ నిష్కళంకంగా ఊండితీరాలని మన నంక్క్ఫతి 
(పబోధిసోంది. సాధనం ఒక పాతవంటిది. అది మౌలికంగా 

కిలుంపట్టివుంటే, దాంట్లో నీరు మనం |శ్రాగినవ్పుడు, ఆ నీటి 

ద్వారా మన శరీరంలో రోగం (ప్రవేశిస్తుంది కనుక నీరు 

ఎంత  పరిశు భంగా ఉండాలో చెంబు కూడా అంత పరిళు భంగా 

ఉండితీరాలి. సాధ్యమే సాధన యొకు బొచిత్యాన్ని నిర్తయిసుుందని 
ణి అప 

అంటూఊంటారు. ప్రజలను ఆకరి సున్నటు కనవడుతున్న సిదాంతాలో చాలా 
యం లాం గాం అం గ్ర య 

భాగం ఈ కోవకు _ చెందినవే. అంతే ఏ సాంఘికపరివ ర్హనానై నా 
సాధించడానికి “సాధనం అయిన వ్య కి అ(ప్రధానుడె పోతున్నాడు. 
కాబస్లే ఎక్టువగా రాజకీ మజీవులు చూపిన లక్ష్యాలను సాధించే ప్రయత్నంలో 
మానవత్వానికి తిలాంజలి ఇవ్వటంవల్ల, యావటత్ర్ప్రపంచంతోనూ అత్యధిక 

oe) 

వేగంతో మానవుడు వతనమై పోతున్నాడు, డాని మన సంస్క లకి ఇచ్చిన 
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ఆదేశం మాత్రం వేరు. (శ్రీరాముడు, శివాజీ జాతివిషయంలో వార్త 
సాధించిన విజయాలవల్ల ఎంతటి గొరవనీయలో, |వేలె _తీచూపటానికి 
వీలులేని వ్యకక్రి క్రగతశీలంవల్ల గూడ అంతటి గౌరవనీయలే. సామాజిక 
రోంగంలో వ్య_కి కి మంచిగా "అంటే చాలు, అతని వ్య కిగత జీవితంలోని 
చిన్నచిన్న లోపాల్ని లక్ష్య పెట్టనక్కర లేదనిగాని, లేదా వాటిని నమర్దించ 
వచ్చనిగాని అనుకోవటం మన స్వభావానికే విరుద్దం. 

నమ్మ అయితే, ఈ రెండుదుర్లుణాల్లో ఏదో ఒకటి తప్పనిసరి అయినప్పుడు 
సమాజహీతానికీ అడ్డురానంత మేర కు వ్య క్రిగతళీలంలొని, కొన్ని లోపాలను ' 
మనం విధిలేక నహించామేగాని, నమరి చలేదు. 

థి 

చెడుసాధనాలు సత్ఫలితాలను ఎక్కు_వకాలంపోొటు ఇవ్వలేవు, చెడ్డ 
సాధనాలు కొన్నిసమయాల్లో మంచిఫలితాల .ని స్తున్నట్లు కనిసించినాగాని 

అవి తాక్కాలికొలు మాతమే. వడగళ్ళవానలో చిక్కుకున్నవాడు చలికి 

వణికిపోతూ వెచ్చదనానికై వహ్నిలో దూకినట్లుంటుందది. ఒళ్ళు వేడెక్కు 

తుందిగాని, వెంటనే బూడిదగూడా అవుతుంది. ఈనాడు దేశంలో వివిధ 

వ్యక్తులు, పక్షాలవారు ఏవిధంగా ఎన్నికల(పచారం చే స్తునా రో 

చూ న్తున్నాం. -19$'లో జరిగిన ఎన్నికల ఉదంతం ఒకటుంది, “ఎన్నికల 

(ప్రచార ౦లో ఎందుకింత దిగజారిపోయావు అని ఒక కాం|గెసు అభ్యర్థి ని 

ఆడిగాను, చెడును చెడుతోనే ఎదురోవాలని అతడన్నాడు. “బొగులవల్ల 

శారు తెల్లబడుతుందా ? ఇట్లాగెతే నిజాయితీగల పెద్దమనిషి ఒక్కడూ 

మిగలని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మనం కొంతకాలం బాధపడవలసివచ్చినా 

దుర్మార్గులను ఎదిరించవద్దా ?” అని అన్నాను. నేడు ఎంతటి దౌర్భాగ్యం 

దాపురించిందంపే, కుయు కల్లో ఎంతగా ఆరితేరితే అంతగా 'పైమెట్లు 
ఎక్కుతున్నారు. కనుక నే వ్య క్రిగత శీలంయొక్క (పాధాన్యాన్నిగురించి, 

అంటే సాధనాల పవిత్రతగురించి ఎంతచెప్పితేమట్లుకు ఎక్టువ చెప్పినట్లు? 
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(పవృన్న (వమాదం 

వ్యకి శీలవంతుడై. విషయలోలుడై తే అతడు జాతికి 
ప్రమాదం కలుగజేసాడు, మనచుట్టూ అనేక జాతులున్నాయి. 
ఏ రెండు జాతులమధ్య శాశ్వత మితత్వంగాని, శతుత్వంగాని ఉండదు 
అని చరిత్ర చెపుతోంది. వాటిమధ్య సంబంధాలు మారుతూ ఊంటాయి. ప్రతి 
దేశం తన స్వ(పయోజనాలను సాధించుకునేందుకు ఎంతటి నె వై చ్యానికై నా 

ఒడిగట్టుతుంది. కాబిట్లి ఒకవిధంగా అవన్నీ మనకు “దప్రచృన్నకశ శత్రువులే. 9 

నలుగురిమధ్య మాట్లాడేటప్పుడు శే స్నెహం, [పపంచశాంతి, (ప్రపంచసా భ్రాత 

సద్భావనలనుగూర్చి (ప్రశంసింపనూవచ్చు, వాటికొరకు కృషిచేయనూవచ్చు. 
కానీ దేశభవిష్య త్తును రూపొందించే నాయకులుమా[త్రం కళోరమైన 
ఈ |పాపంచిక సత్యాన్ని ఎల ల్లప్పు డూ దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి, దీన్ని 
విన్మరించడం మహో ప్రమాదం. 

(ప్రచ న్నక (తువులుగాని, మనచుట్టూ ఉన్న (పత్యకుశ తువులు 

గాని, మన న పక వినియోగించుకు నేందుకు యత్ని సారు. ఇందుకు 
ఉదాహరణగా మొదటి ప్రపంచయుద్ధంలో జరిగిన ప్రసిద్ధ ఉదంతం ఒక టుంది. 

“మిత్రరాజ్యా"ల యుద్దాధినేతలు చర్చించుకుని తీసుకునే నిర్ణయాలు, పథకాల 

వివరాలు జర్మనులు “తెలిసికోగలుగుతున్నా రని కొంతకాలానికి తెలిసింది. 

వారు తమ పథకాలను ఆచరణలో సెస్తేలోపునే శత్రువు (ప్రతి క్రియ 
చేయటంతో ఆ వథకాలన్నీ నవ్వులపాలు అయ్యేవి. ఇట్లాగే చాలాకాలం 

జరిగింది. ఈ రహస్యాలు ఏవిధంగా బయటకు  తెలిసిపోతున్నాయో 

కనుగొనేందుకు కొందరు (పత్యేకాధికారులను నియమించినతరువాత , 

ముఖ్యులై న సె న్యాధిపతుల శిబిరాలలో మాతాహారి అనే పేరుగల ఒక 
మహిళాగూఢచారిణి ఊన్నదని తెలిసికొన్నారు. ఆ కాముకులకు ఆమె రంభ. 

ఆమె సంగీతం, నాట్యం మొదలై న కళలన్నిటిలోను అందెవేసినచేయి. 

ఆమె వాళ్ళని వ్యామోహపరచి వారిహృదయోలు చూరగొంది: వారితోబాపే, 
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వారి గుడారాల్లోనే ఉండేది. ఆమె ఎదుటే వారు తమ పథకాలు స్వేచ్చగా 
చర్చించుకొనేవారు. ఆమెఅంటే వారికి ఎంతనద్ముకం! కాని ఆమె 
మాత్రం, ఆ పథకాలన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు తనవాళ్ళకు చేర వేనూ ఉండేది. 
ఆమె ఆచూకీ కనిపెట్టి, బంధించినతరువాతనే వీళ్ళ విజయం సాధించారు. 
ఆ సై న్యాధికారులు "నిరుషమెనశీలం గలవారై, త్రీ జాతినంతనూ, దివ్య 

దిటయా 

మాతయొక్క అభివ్యక్రిగా (ప్రతిహిందువు భావించవలసినరీతిలో తలంచి 

నట ఖుతే, వారు తమ దేశాలకు జరిగిన సపెదనషాన్ని ఆపగలిగి ఉండే వ్ల దబ 
వారు, 

సీతికథ 

పొగ డ్తకు కొందరు పడిపోతారు. ఎవరై నా ప్రశంసలు కురిపిస్తే 
చాలు, వారు మురిసిపోయి, ఉబ్బి తబ్బిబె “కోరినవన్నీ చేసీసె డారు, 
దేన్నైనా తట్టుకోవచ్చు, కాని పొగ _డ్రనుమాత్రం తట్టుకోవటం కష్టం. 

మహాభయంకరమై న విషానైషనా (ప్రశంసాగొరవాలకంటె తేలికగా 

హరించుకోవచ్చు లోకసంర క్షణార్థం, శంకరుడు మహాభయంకర విషాన్ని 

త్రాగినాడు; ఎట్టిహానీ కలుగలేదు. కాని అట్టి వాడుకూడ, భస్మాసురుని 

పొగడ్తలకు పొంగిపోయి ఇబ్బందులను కొనితెచ్చుకున్నాడు ! పొగ డ్త 

మనిషిని గాలికొట్లి న బంతిలా ఉబ్బి స్తు నుంది, ఆ బంతికి అటూ ఇటూ కాలి 

తాపులు తగులుతూనే ఉంటాయి. ఇం దుడవు, చందుడవు అని స్తోత్ర 

పాఠాలు వల్తించి, ఎవర్తె నాసరే తమతమ (వయోజనాలను సాధించుకోవచ్చు 

చివరికి ఇతనికి కనువిప్పు కలుగవచ్చు, లేదా కలుగకపోనూవచ్చు. 

ఈ నీతిని బోధించే ప్రాతకథ ఒకటుంది. మాంసపుముక్క_ ఒకటి 

నోటకరచుకొని ఒకకాకి చెట్టుకొమ్మమోద కూర్చుంది. ఒక నక్క ఆ చె 

(క్రింద చేరి కాకివంక చూస్తూ “కాకిబావా ! కాకిబావా! ఎంతటి సునోహి 

మైన రంగు నీది! శ్రీకృష్ణుని మేనిరంగువంటి శ్యామలవర్లం నీది. లోగడ 

నీవు పాడుతుంే విన్నాను. ఆహా! గంధర్వులుకూడా నిన్ను చూచి అసూయ 
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పడుతారు. మరొక్కసారి, నీ దివ్యగానాన్ని వినేఅవకాశం కలిగితే నే నెంత 
అదృష్టవంతుణ్ణోకదా 1" అంటూ పొగడ నారంభించింది. ఆ కాకి ఊల్లా 
సంతో ఊగిసలాడిపోయింది. “సరే! దీని కోరిక మన్నిద్దాం” అనుకొని 
నోరు తెరవగానే మాంస పుముక్క (కిందపడింది. నక్క వేంటనే, “నీపాట 

ఎవడికి కావాలి?" అని చెప్పి ఆ మాంన సపుముక్కును నోటకరుచుకొని 
పోయింది. ఈనాటి మన మహాప్పురుషుల్లో చాలామంది పొగ దలకు పడి 
పోతారు, ఇటువంటి నునిశితమై న ప్రశంసా యుధాన్ని వినియోగించుకొనే 

మోసగాళ్ళు ఎంతోమంది 'పవంచంలో ఉన్నారు. “సీ వెంతటి కాంతి 

(పియుడవు! ఎంతటి అహింసావాదివి! ఎంతటి ఊదారపురుషుడవు! ప్రపంచం 
లోని అంతర్జాతీయ మహావ్య క్ష క్షుల్లో నీవొకడవు.*.. ఇట్లా పొగడగానే మన 
నాయకులు గాలిలో తేలిపోతూ, వారు ఏ వర మడిగితే దాన్ని - అది కాలువ 

నీరుగానివ్వండి, ధనం, నాధనసామా [గిగానివ్వండి, లేదా (ప్రపంచవ్యాప్త పంగా 

జరిగే సంఘర్ష ణ లన్నిటిలోనూ మన సైనికులను శతఘ్ని గగానంగా 

గానివ్వండి - "ప్రసాదిస్తారు. 

అడుగడుగునా అ|ప్రమ త్తత 

కాబట్టి _ ఎట్టి పరిస్టితుల్తానె నానరే జాతికి సేవ చేయగలగాలంపే 
ఇటువంటి బలహీనత లకు ఏమా తం లొంగిపోకుండా న్వచ్భమైన వ్యక్తిగత 
శీలాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. సంఘసేవ చేన్తుంపే అందరి చూపులు 
అనుక్షణమూ ఆ కార్యకర్తమిదే ఉంటాయి. అతడు ఒక వీనమెత్తు కాలు 
జారినా, నల్గురూ ఒక్క సారి, “ఎంతటి పతనం అనే స్తారు, సామాన్య ప్రజల్లో 

ఇంతకన్న చాలాతీవ్రమై న లోపాలున్నప్పటికీ వాటిని. (ప్రజలు పట్టించుకోరు, 
రంగువొక్కా వేసికొంకే ఒకరోజె చైనా, పదిరోజులె నా పెద్దలేడా * కనబడదు. 
అదే, శుభమైన తెల్లని గుడ్డమిద, పడింది. నీటిబొశ్తే ఐనా సరే 
కాసేపు ఆ మచ్చ ఉండిపోతుంది కాబట్టి మనం ఎంత ఎక్సు వ పవి తంగా 

ఉండదల్ప్చుకుంట, అంత జాగరూకతతో అనుక్షణమూ ఉండాలి. సమాజ 
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మంతా మనల్ని (వేల త్తిచూపట్లానికే 

అడుగడుగునా అ(ప్రమ త్తులమె ఉండాలి, 

కాచుకూ్కూర్చుందని అనుకొని 

“పెద్దమనిషి తరహా' కొక నమస్కారం 
ఇక జొతీయకీలంగురించి పరిశీలిద్దాం. మంచి వ్య క్రి గత శీలంగల 

మనుష్యుల్ని ఎంతమందినో చూస్తాం. చెడు చేసేందుకు చొరవగాని, అవ 
కాశంగాని లేక, కొందరు మంచివాళ్ళుగా, మెళకవాళ్ళుగా ఉండి పోవచ్చు. 

అట్టి జడ పపాయమై న, వ్యతి రేకాత్మక సౌజన్యం నిష్ప్రయోజనం. అట్టి 

వ్యక్తు | కుల్నిగురించి NO గారు ఎంతటి పెద్దమనిషో చూడండీ | 
వేళతప్పకుండా ఆయన ఉద్యోగానికి వెళారు. సాయంత్రం ఇంటికి వ సారు. 
పెళ్ళాం పిల్ల లతో కబుర్లు చెప్పుకుంటారు. భోజనంచేస్తారు. నిద్రపోతారు. 

ఆయన ఎన్నడూ ఇత రు అజోక్యం పెట్టుకో లేదు. పాతి కేండ్తుగా ఆయన 
ఇక్కడే ఉంటున్నప్పటికీ ఇరుగుపొరుగునుగురించి ఆయన శేమితెలియదు. 

వాళ్ళకుకూడ ఈయనగురించి ఆస్తే తెలియదు. అట్లాంటి మంచివాడు, 
అమాయకుడు, అణకువ గలిగిన పెద్దమనిషి మరెక్కడా కనపడడు.” అని 
డాక్ట ర్జీ నవ్వుతూ అంటూండేవారు. కాని వెంటనే, ఇరుగుపొరుగుల సుఖ 

దుఃఖాలు ఏమాత్రం పట్టి ంచుకోకుండా తన సమాజానికి జరుగుతున్న 

అవమానాలన్నింటినీ చచ్చుదద్దమ్మలాగా నహిస్తూ ఊండే ఇట్టి “పెద్దమనిషి 
తరహోిను దుయ్యబ'్తేవారు, జాతీయసమన్యలన్నిటికి మూలం ఇటువంటి 
పాడు మనఃప్రవృ త్తియే అని వారు అంటూఊండేవారు. 

పూర్వకాలంలోగూడ పవిత్రులు, సద్భావన కల్గినవారు మన దేశంలో 
చాలమంది ఉంటూఊండేవారు. అయినప్పటికీ గత వేయిసంవత్సరాలకొలంలో 

ఎడతెరిపిలేకుండా అనేక[పమాదాలకు మనం లోనుకావలసి వచ్చింది, 

వ్యక్తిగతమైన ఈ ఆతిమంచితనమే జాతిని ఈస్థితికి దిగజార్చిందనికూడ 
కొందరు వక్కాణిస్తారు. అది చరిత్రను సరిగా అవగాహన చేసికోవటం 
కానేరదు. కాని అసలుకొరణం, వ్యక్తిగత శీలంతోపాటుగా ఊండితీరవలసిన 
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రెండవ అంశమైన జాత్తీయశీలం మనలో లేకపోవటమే, మన కేవలం 
ఏకాకులై న వ్యక్తులం కాము; సమాజంలోని అవిభాజ్య అవయవాలం, కనుక 
నమాజంపట్ల మనం వ్యవహరించే తీరులోగ్తూ వవిశత్రశీలాన్ని వ్యక్తం 
చేయాలి; దాన్ని నిల బెట్టుకోవాలి. ఈ అంశాన్ని విన్మరి స్తే, వ్యకిలోని 
కేవలపవి(తత్రత, మంచితనం, సమాజొనికి అక్కరకురావు, అంతమాత్రమే 
గాదు, సమాజం చల్ల గాలేకపోతే, వ్య _క్రీగళమై న మంచితనం, శీలంగూడ 
కిరాతక దురాక్రమణకారుల కొళ్ళ కిందపడి .నలిగిపోతాయి, మన చరిత్రలో 
జరిగిందిదే. 

భయంకర ఉదాహరణలు 

కొట్ట వచ్చినట్లు కనపడే ఒక ఉదాహరణ ఊంది. గుజరాత్ 
రాజు కర్ణుని (ప్రధానమంత్రి గొవ్ప వేదవండితుడు, వివిధ కళల్లోను 

శా స్త్రాల్లోను దిట్ట. ఒక విషగడియలో ఆ రాజు, తన సర్హారల్లో ఒకడి 
భార్యను అపహరించాడు. దీనికి (పధానమం|త్రి రెచ్చిపోయి రాజు చేసిన 
పాపానికి శిక్షస్తానని (పతిజ్ఞ చేశాడు. తన పవిత్రత, ధర్మశా స్త్రపరిజ్ఞానాలకు 

రజ 

టానికి వా ళృనేకపర్యాయాలు (ప్రయత్నించి విఫలురయ్యారు. ప్రధాన 
మంతి నరానరి ఢిల్లీ పోయి, తన రాజును శిక్షించటానికి సహకరించుమని ఆ 
సు లానును కోరాడు. ఈ. దివ్యమై న అవకాశం లభించగానే శ|తువు ఎగిరి 
గంతేశాడు. గుట్టుమట్లన్నీ తెలిసిన |పధానమం,త్రి అందించిన నమాచార 
సహాయంతో ళ|తురాజు గుజరాతుసపైకి దాడిచేశాడు, దక్షిణానికి విస్తరి స్తున్న 
ముసి ములను సమర్థ ౦గా అడ్డుకొంటున్న 4 కిమంతమగు హిందూ సెనిక 
స్థావరం కర్ణావతి, వారి వశమైంది, తర్వాత ఒక గుజరాతేకాదు, దకిణావథ 
మంతా ముస్తిము దోపిడీముఠాల పొదాలముందు మోకరిల్లింది.. ఇంతకీ. ఆ 
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(పధానమం తికి ఒరిగిందేమిటి? రాజేకాదు, అతనితోపాటు (పధానమం త్రి 

బంధుగణమంతా వేలకొలది కత్తికెరయ్యారు; ఆతని కండ్ల ఎదుటనే అగణిత 

వ్ర్రీజనానికి మానభంగం జరిగింది; దేవాలయాలు నేలమట్ట మైనాయి; తాను 

వేదపారాయణచేస్తూ, భగవదారాధ నచేస్తూ ఊండే ఆతని స్వగృహం, గోవధ 

జరిగే కసాయిశాలగా మారింది; ఇంతతో ఆగలేదు; మాతృభూమిలోని 

విశాలభూభాగం శతాబ్దాలతర బిడి దాస్యంలో (మగ్గిపోయింది. 

రాజు వ్య క్తిగత శీలంవిషయంలో లోవభూయిష్టుడెనప్పటికీ, జాతీయ 

శీలంలో పటిష్లుడే, ప్రధానమం త్రిమా(త్రం వ్య క్షిగతంగా చాలా పవిత్రుడు, 

దైవభీతి కల్లినవాడే; కాని యావత్తుసమాజంయొక్క_ సంక్షేమాన్నే 

పరమావధిగా భావించి, జాతిశ్రేయన్సు అనే బలిపీఠంవద్ద, తాను విశ్వసించే 

స్మతృ్పవర్హ రనాది భావాలతోబొటు, తన నర్వస్వాన్నిగూడ త్యాగం చేసే 

(సేరణను వ్యక్తిలో కలిగింపజాలిన జాతీయశీలం లేనివాడనేది స్పష్టం, 

ఆవిధంగా, రాజు, మం|తీకూడ ఉభయులకూ (ప్రియమైన లక్ష్యానికే శ్రీకని 

ధోహం చేసుకొన్నారు. వ్యక్తి కి గత శీలానికి, ధర్మానికి వక్రభాష్యాలుచెే ప్పె 

ఇట్టి (పధానమంశత్రివంటివారు మన జొతిచరి|త్రలో అనేకులున్నారు, 

ఈ వక్రదృష్టి పాతుకపోయి, కడచిన శ తాద్దాల్లో దేశదోహుల తెగనే 

ఒకదాన్ని సృష్టించింది. సోమనాథ దేవాలయాన్ని. అపవి త్రంచేసి, ధ్వంసం 

చేస్తాననే నిర్షిష్పలక్ష్యంతో బయలుదేరివచ్చిన ఘజనీమహమ్మదుకు దారి 

చూపి సహాయం అందించినవారు నిష్టాగరిప్లులెన శివభక్తు కులే. బొరంగజేబు 

సర్దారుల్లో ప్రసిద్ధుడు, శివాజీని నాళనంచేద్దామని వచ్చినవాడు అయిన 

జఘాసింహుడుగూడ విద్వాంసుడే, నిష్టావంతుడై న భక్తుడే, మేధావియే, 

సహృదయుడే కానీ, శీవాజీ స్వదేశ న్వధర్మాల పేరున "ఆకజ్లి సంబోధిస్తూ 

క్రూరుడైన విదేశీయడికి బానిసగా బితికేకన్న చేశభక్రియతమైన 

శ కులకు నాయకత్వం వహించి నడిపించవలసిందంటూ చేసిన విజ్ఞ ప్రిని 

అతడు “పెడచెవిని పెట్టాడు. దైవభక్తి 'రాజభ క్తి "వీటితోనే అతడు తృప 



వ్యక్త క్రిగత_జాతీయ బీలాలు 631 

పడ్డాడు, దైవభక్తి భావనకు, వ్యక్తిగతమైన నిజాయితీ, విధేయతలకు 

ఎంతటి ప్రమాదకర మయిన వ [కభాష్యమిది! శీలంతోని ఈ రెండంశాలనూ 

సమానంగా సమాదరించినపుడే వ్యష్టి సమష్టుల ప్రగతి సాధ్యపడుతుంది. 

ఈ రెండు ఒకే నాణానికున్న బొమ్మ బొరుసు వంటివి ఒకపక్క జాతీయ 

చిహ్నం, రెండో ప్రక్క నాణెం విలువ. ఈ రెండింటిలో ఏఒక్కటి అరిగి 

పోయినా నాణెం చెల్ర దుం 

జాతీయాంశం 

కొబస్లే వ్య కిగతమై న మంచితనం, పవి(త్రశీలం జాతీయకార్యంలో 
య అటి (= 

పూ రిగా వినియోగపడాలి. పేరుప్రతిష్టలనుగాని, మరేవిధమె న (ప్రతిఫలం 
అజాత © an 

గాని ఆశించని సర్వస్వార్పణభావంగా అవి రూపొందాలి, మనల సేవించే 

ప్రజలు మనలను (ప్రశంసిస్తున్నారా లేదా అని ఆలోచించకూడదు, నిజానికి 

వాళ్ళు |ప్రళంసించకపోవటమే మేలు. (పజలపొగ డ్తలు అనే బంధంనుండి 
అప్పుడే మనం బయటపడగలం, లేకుంటే అదే మనలను ఏ ఏదై నా అవాంఛ 
నీయకార్యానికి కట్టివడవే స్తుంది. జాతియే మన ఇష్టదై వం. రాష్ట్ర 
పరమేశ్వరుని ఆరాధి స్తున్నామనే భావసతోనే మన “సర్వస్వాన్ని నమ 
ర్పించాలి. అటువంటప్పుడు (ప్రతిఫలంగా మన మేంకోరగలం ? 

ఈనాడు ఇటువంటి సర్వస్వారృణభావన దాదాపు లుప్రమె 

పోయింది. సామాజికరంగంలో పనిచేసే వ్య కులు (ప్రతిఫలంగా ఏదో ఒకటి. 

డబ్బో, పేరో, ఒక జయధ్వానమో, కనీసం ఏదో పతికలో తన 

ఛాయాచిత్రమో-ఆ+ స్తున్నారు. ఘనస్వాగతాలకు అలవాటుపడ్డ (ప్రముఖ 

నాయకు డొకడు ఒక ఊరికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఆయనకు స్వాగతం పలక 

టానికి ఎవరూ లేరు. నినాదాలుగాని, పూలదండలు, ఛాయోచి తాలుగాని 

లేవు. అది ఒక అవమానంగా భావించి ఆయన ఒకక్షణం ఆగకుండా 

తిరిగి వెళ్ళిపోయినాడు ! ఇది మెరుగులు దిద్దిన స్వార్థం. లాభసాటి అయిన 
(వత్యక్షమార్గాలుకూడా అమలులో ఉన్నాయి, బకవ్య క జాతిపేరట 
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న్వప్రయోజనాలను సాధించుకుంటే, అది రాష్ట్రభ క్రి కాదు; స్వార్గభ క్రి 
అవుతుంది, అట్టి వ్య కివిషయంలో ప్రజాసేవ అనేద. వ్య క్రిగత మహేశ్యా 
కాంక్షకు ఒక మునుగు స్ మాత్రమే, 

ఈనాడు పలువుర దై వారాధనకూడా ఈ ధోరణిలోనే సాగుతోంది 

వ్యుతాన్ దేహి దనం దేహి” 4 

“ఓ దేవా! నాకు పుతులనిమ్ము, ధనమునిమ్ము” 

ఇట్లాంటివి ఆ ప్రార్థనలు, ఏదైనా కోరిక ఉంటే, అది ఆరాధన కానేరదు; 
వ్యోపారం అవృతురిది. మన 'ధర్మశా సాలు, మన మహాత్ములు అటువంటి 
నీచమైన భావనను గర్హించినారు. ఆరాధన, ఆరాధనకొర కే; కేవలం 
ఆనందంకొర'శే. ఒకవేళ మనకేదై నా కోరిక ఉంటే అది మరింత బాగా 
ఆరాధించే అర్హతకొరకు, త్యాగసే సేవామార్గంలో పయనించడానికి అవసరమైన 
శక్తి సామర్థ్యాలనుగురించి మాత్రమే అయిఉండాలి 

యుధిష్టిరుని ఉదంతం ఒకటి! పాండవులు, [దౌపది అడవుల్లో 

తిరుగుతూ ఊండగా, యుధిష్టిరుడు నిరంతరాయంగా భగవన్నామన్మరణ 
చేసూండటం దౌపది గమనించింది. తమయొక్క_ కషపరిసితి బాగా 

mar అ థి 

తెలిసినదిగనుక ఆమె “ఎందుకు మోరెల్ల ప్పుడు భగవన్నామస్మరణ 

చేస్తారు? బాల్యంనుంచిగూడ మిరు దై వాన్ని ఆరాధి స్తున్నారు. అనేక 

యజ్ఞాలు చేశారు. శాస్ర్రవిహితకర్మలన్నీ ఆచరించారు. కాని ఈనాటి 

వరకు భగవంతుడు ఏమి అను[గహించిడు ? న్యాయరీత్యా మాకు 

రావలసిన సింహాసనంకూడ మోకు దక్కలేదు. (ప్రతిక్షణం (ప్రమాదాలకు 

గురిఅవుతూ, ఈనాడు ఒకచోటీనుండి మరొకచోటికి తిరుగవలసి 

వచ్చంది. ఇప్పటికై నా ఆ భగవన్నామస్మరణ అంటే విసుగుపుట్టటం 
లేదా?” అని యధిష్టిరుణ్ణి అడిగింది. “ఆ హిమాలయాలవంక 

. వే చూడు ! ఎంత [పశాంతగంభీరంగా ఉన్నాయో దాన్ని మనం _సేమిస్తాం 

గదా? దానినుంచి ఏదె నా ఆశించి (పేమిసామా ? దాని ఉజ్వల 
రు అనాలి జ 
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గాంభీర్యమూ, (ప్రశాంతత, పవిత్రతల్ని బట్టి దాన్ని (పేమిసాం. భగవంతుడూ 

అంతే, అయితే ఆయనది ఆవధులులేని మహత్తు! ఆ ఉదా త్తగాంభీళ్యం 

శ వ్ శ్ ® జ్ ముందు మరింత ఆనందించటం, దాన్ని మరంత |పేమించటం తప్పి సె 

నా కేకోరిక లేదు” అని యుధిష్టిరుడు (ప్రశాంతంగా సమాధానం చెప్పాడు. 

నారద భకి సూత్రాల్లో దె వం సాక్షాతూ మూరీ భవించిన _పేమరూపంగా 
అనాలో రి యా ది ల 

సా పరమ ((పేమరూపా- అని వర్షించబడింది. 

భ క్తిలోని శక్తి 

భద్రి కి వ్యాపారంకాదు. అది కేవలం ఆత్తార్పణమే. అది ఏకోన్గఖమే. 

మనది కేవలం సమక్పణే. శిథిలాల ప్రోగుల్లోంచి జాతిని వె వె భవశిఖరాలకు 
తీసికొనివెళ్ళగలిగేది సర్వ్యస్వారృణభావం గల వ్య కులు మా్రవే ॥ 

ఖండోబక్లాళ్ ది స్ఫూర్తి ర్రిపదమై న ఉదాహరణ, సింహాసన మెక్కిన 

తరువాత, శంభాజీ పొతపగవల్ల ఛత్రపతిశివాజీయొక్క అష్ట ప్రధానుల్లో 
ఒకడై. న ఖండోబిల్లైక్ తండ్రిని చంపివేసినాడు. ఆనాటికి ఇండోబకాక్ 

న్వాభిమానంగల వీర యువకుడు. ఆయినా ఆ వ్యథను, అవమానాన్ని 

ఆతడు మౌనంగా దిగ్యమింగినాడు. వ్యభిచారానికి, (తాగుడుకు అలవాటు 

పత శంకాజీ ఖండోబళ్లాళ్ చెల్లెలిని _కామించినపుడు, ఆమె తన 

మానాన్ని కాపాడుకు నేందు కై ఆత్మహత్య చేసుకుంటానం పే అతడు 

అనుమతించినాడేగాని, శంభాజీ ట్ల తన విధేయతనుమా(త్రం వదలుకోలేదు. 
దానికి కొర ణం ఉంది. వ్యక్నిగతంగా ఎన్ని వ్యసనాలున్నప్పటికీ, ఆనాడు 

హిందూళ కులన్ని ఏకత్రితం కావడానికి కేందమై , పునః ప్రతిష్టితమవుతున్న 

హిందూ స్వరాజ్యానికి నమై క్యసాధన చిహ్నంగా ఉన్నది శంభాజీయేనని 
ఖండోబక్లాశ్కు తెలుసు. తరువాత, బారోంగజేబు శంభాజీని నిర్బంధించి 

నప్పుడు ఆయనను విడిపించేందుకై (పొణాలుకెగించి కృషిచేశాడు. ఇట్టి 

నమర్చణభావానికి అనుగుణంగానే శంభాజీఅనంతరం అతడు రాజొరామ్కు 
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విధేయడయ్యాడు. జింజీకోటలో చిక్కుుపడ్త రాజొరామ్ను విము క్రుజీచేసే 

యత్నంలో తన యావదాస్తి నేకాక కన్నకొడుకు పాణాలనుకూడ ఒద్దినాడు; 
రాజొరామీను విడిపించగలిగాడు. స్వరాజ్యం నిమి త్తమై ఆఖరుకు తన 

[పాజాలనే ధారపోశాడు. ఎంతటి ఉజ్జ్వల సర్వస్వార్పణమది ! 

తన జీవితాన్నిమాత్రమేగాదు, తన ఆస్తులు, తన (పేమనిధానాలూ-_ 
అహంకారాన్ని గూడా = ఆవిధంగా త్యాగం చేసిన ఫలితంగానే చరి[తగతియే 

పూర్తిగా మారిపోయింది. శివాజీ మరణించినతరువాత మన సమాజం 
లోలోపల ఇంకా రగులుతున్న స్వరాజ్యభావాగ్నిని ఆర్చివేద్దామ నేఊద్దేశ గంలో 
దక్షిణభారత దేశానికి ఐదులక్షల సె న్యంతో వచ్చిన జారంగ జేబు ఖండో 

బళ్లాశ్ వంటి వీఠపురుషుల, ఆశ్మార్పణహోమాగ్ని జ్వాలల్లో చికుకొని 

చివరకు దక్షిణ దేశంలోనే మట్టి ఐపోయాడు. 

శీలం వికసింవినపు ఎడు 

అదే జాతీయశీలం అంటే. నిరంతర ప్రయత్నంద్వారా దాన్ని 
మన జీవితాల్లో “సింపొందించుకొందాం, స్వార్థ చ్భాయలెనా లేకుండా 

యావత్తు సమాజంవట్ల మన హృదయాల్లో పొంగిపొర లే స్వచ్చమైన 

(సేమతో జాతిని సేవిద్దాం. మన శీలపద్మం, స్వచ్భ. పవిత్ర, తేజోమయ 

రాష్ట్రభ క్తి కిరణకాంతిలో వికసించుగాక ! 

బుద్ద్యహంకారాల సామాన్యస్థాయికి అతీతమైన మన అఆంతరాంత 

రాల్లోకి ప్రనరించే అచంచలమైన అపారభ క్రిభావనకై కృషిచేద్దాం. 
[పగాఢము, అభిండము నై న విసద్దభక్రి (ప్రవాహం నున అణు వణువును 

ఆవహించాలి, మహాత్ముల జీవితాలన్నీకూడా ఏకా గమైన సమర్చుణభావొన్నే 

ప్రబోధిస్తాయి. చై తన్యమహా ప్రభువు అనన్యసామాన్య పాండితీమండితుడు. 
తన నమకాలికులై న ఘనులందరినీ, ఆయన వివిధ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రార్థాల్లో 



వ్య కగత-జాతీయ నీలాలు 635 

ఓడించినాడు. కానీ మేధయొక,_ పతిభావిఢేషాలు, పాండిత్యాధిక్యం 
ఉన్నప్పటికీ,  ఆతరువాతరోజుల్లో ఆయన చర్చలను, వాగ్వాదాలను 
కట్టి పెట్టి తనతో వాదించ వచ్చినవారికి ఎంతో భక్తి కిభావపూర్తంగా, 

బోల్, హరిబోల్” అని మాత్రమే చెప్పసాగినాడు. "ఆ వలుక్ల్లోని 
భ క్తి భావపు పులకింత, వినేవారిని భ కిపవాహంలో ఓలలాడించి, 
శుష ష్య (వవచవాలలోన డాంబికతను, భకి భావనలోని వైభవాన్ని (గ్రహించేట్లు 
చేసే 

అట్టి (వగాఢభకి భావన కలిగిన వ్యక్తి, తనల క్ష్యాన్ని సాధించేందుకు 

అసాధారణమైన శకి కి సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకుంటాడు. ఒక సామాన్య 
కార్మికుడు తన పనిని అభిమానించి, ఆరాధించినప్పుడు ఉత్త మో త్తమంగా 

కృషి చేస్తాడనీ, తనను మరచిపోయి తన హృదయభలకాన హ త్తుకొన్న 

రూపాన్నిచి, తించడంలో అత్యుత్తమంగా చిత్రకారుడు విరాజి ల్లుతాడనీ మనం 
నిత్యజీవితంలో చూడడంలేదా ? జాతీయనసమర ఏణవతంలో సంపూర్ణమైన 

ఏకా గతను "పెంపొందించుకొని, వన్నె కక్కిన సచ్చీలానికి సజీవ ఉదా 

హరణలుగా మనలను మనం తీర్చిదిద్దుకొందాం, 



వ. 
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రూబాందండి 

స్తే ఒక సాధువుతో మాట్లాడుతుండగా, విద్యార్థులు తరచు సమ్మె 

చేస్తున్నారనే విషయం (ప్ర స్తావనలోకి వచ్చింది. “జాతికి ఆధార స్తంభాలు 

మోరే;' భావి నాయకులు మోరే _ ఇట్లా విద్యార్థుల చెవుల్లో మారు మోగేట్లు 

మన నాయకులు చెప్పేదాని విషవలితమే ఇది. దీనికి వాళ్ళ మానసిక 

అపరిపక్వత తోడై , నె_త్తిమోదికి కళ్ళువచ్చిన్తై . అహంకారం వెణ్లితలలు 

వేయకుండా ఉండటానికి వాళ్ళలో నిస్వార్థ సేవాభావం కల్గించటమొక్క టే 
సవ్యమైన ఆలోచన, “ఆధార న్తంభాలినీ, “భావి నాయకులినీ _ ఇట్లా 
అంటూండ టంవల్ల వాళ్ళ అహంకారం "పెరిగిపోతుంది; ఎంత చిన్న అన్యాయం 

గాని, అవమానంగాని జరిగినా, లేక జరిగిందేమో అని అనుకున్నా వాళ్ళు 

వెంటనే సమ్మెలకు, హింసాొకాండకు దిగుతారు” అని ఆయన 

వ్యాఖ్యానించినారు, 

ఈ మాటలు వింటుంటే నాకు (శ్రీరామకృష్ణపరమహంస జీవితంలోని 

ఒక సంఘటన జ్ఞప్పికి వచ్చింది. బీదలపై జాలిచూవటం, వాళ్ళకు సహాయం 
చేయటం - ఇట్లాంటి విషయాలు శిష్యులు కొందరు మాబట్లాడుకుంటున్నారు, 

శ్రిరామకృష్పుడు దివ్యోన్మాదంలో అచటకు వచ్చి “వాళ్ళపట్ల జాలిచూపటానికి 
దు చ 

మారెవరు ? వాళ్ళకి సహాయం చేయటానికి మరెవ్వరు ? వాళ్ళు సాక్షాత్తు 
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నారాయణన్వరూపులే, కాబిట్టి మిరు వాళ్ళని కేవలం సేవించగలకు ఆని 

శిష్యులను మందలించినాడు. 

వునాదిరాళ్ళు కండి 

ఇట్టి ధోరణి మనలో నిజమైన నిస్వార్థ సేవాకావాన్ని కలిగించి 

పవి త్రశీలం, వినయం, సామర్ద్యం, "రూపొంది స్తుంది; అవినీతికి తొలిమెట్టు 

అయిన గర్వోన్మ త్తతనుండి మనలను కాపాడుతుంది. షృనాదిరాయి మనకు 

ఆదర్శం, అది కంటపడదు, దానికి మెప్పులేదు. అందంగా ఉండకపోవచ్చు; 

నునుపుగా ఉండకపోవచ్చు; అయినా అదే మూలాధారం. అది ఏమాత్రం 

కదిలినా, కట్ట డం మొత్తం కుప్పకూలిపోతుంది. శిఖరంకంటొ, 

మరేఇతరభాగంకంటి పునాదిరాయే అతిముఖ్యమై౦ది. అయినప్పటికీ 

ఆ రాయి తన ఉనికినే విస్మరించి, తనను కాదనుకొని, అక్కడే పడిషిండి 

సేవచేస్తూ ఊంటుంది, అట్టి భావనతో నే |పజా సేవ చేయాలి. తాను వెలుగులోకి 

రావాలని, పెనే ఉండాలని, నల్గురూ తన్ను ఓహో అనాలని కోరుకోవటం 

వ్య_ కిలోని “ఆంతరిక అల్బశ్వాన్ని, స్వోత్కర్ష ను సూచి స్తుంది, అయినా 

శిఖారాగాన కూర్చోటంలో ఘనత ఏముంది? కాకికూడ అక్కడ కూర్చో 

గలదు ! 

నిజమైన సేవ 

అత్యుత్తమ భ _క్రీమార్గం సీవాభావమే అని మన మహాపురుషులు 

భావించారు. అటువంటి ఒక మహాత్ముడు భగవంతుని ఈ విధంగా 

పొర్థీంచినాడు. 

న త్యహం కామయే రాజ్యం న న్వర్ధం నావుశర్భవమ్ / 

కాయయే దుఃఖతప్తానాం |/పాణనా మా ర్తినాళనమ్ 4 

(రాజ్యుంగాని, స్వర్గంగాని, మోక్షంగాని, నేను కోరను; ప్రాణికోటి దుఃథాన్ని 

పోగొట్టటమే నే కోరేది.) 
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నిజమైన “సీవాభావమిదే. సేవచేయటానికి మరింత శకి క్రి సామర్థ్యాలను 

కొవాలనే దొక్కపే అట్టి భ కుని నిరంతర ప్రార్థన, భగవంతుడు తనకు 

(పసాదించినదంతా తాను సేవాకార్యంలో వినియోగించటమే అతని జీవితానికి 

సార్థక్యం. “క దేవా! నా జీవితపు జోలెను నీ పొదాల[మోల (గుమ్మ 

రించినాను; నా జీవితం ధన్యమె౦ది” అని అతడు అనుకుంటాడు, 

“మహామహొు డె న గురుగోవిందసింహునివలేె (పజలకొరకు అన్నీ 

భరించగలగాలి. తనది, తనవాళ్ళందరిది నెత్తురు ధారవోసిన తర్వాత 

గురుగోవిందుడు (ప్రశాంతంగా, రంగంనుండి వై దొలగి, తన తనువు చొలించ 

టానికి దక్షిణానికి చేరుకున్నాడు; అంతేగాని కృతఘ్నులె తన్ను 

పరిత్యజించినవారిని పలై త్తుమాట అనలేదు.” అని వివేకానందస్వామి 
ళం ఆటే 

చెప్పతుండేవాడు. 

(పతిఫలా పేక్ష లేకుండా సమాజకళ్యాణార్థమై బాధలను భరించి; 

త్యాగంచేసి, ధన్యోస్మి అనుకున్నవాడే నిజమైన సమాజ సేవకుడు, 

ఇతరుల కన్నీటిని తుడిచివేసే సమయంలోగూడ ఆత్మోత్కర్ల ; 

ఆత్మసంతృ సీభావనలు వొళ్ళ మనస్సుల్లో (పవేశించవు. ఇతరుల కషాలతో 
ore] ae వ 

విజమె న తాదాత్మ్యం లేనప్పుడే అట్లి వికృతులు (పవే?ి స్తాయి. 
ర్ం లు అవీ 

బొంబాయిలో ఒక “వితంతుగణాలయంి వారి రి కోత్సవం జరిగింది" 

ఆ సంస్థ (ప్రగతిని వివరిస్తూ, శరణాలయంలో ప్రతివీటా అధికసంఖ్యలో 

విధవలు చేరుతున్నందున “కార్యదర్శి తన సంతృప్తి వ్యక్తంచేశాడు! ఆ 
సంస్థ అట్లాగే దినదిన ప్రవర్గ మానం కావాలని ఆశించాడు! ఆ వితంతువుల 

దీనావన్గ చూచి ఆతడు నిజంగా బాధపడి ఉన్న ప్రెతే, వారిసంఖ్య పెరగాలని కోరి 

ఉండేవాడు కాదు, నిజమైన సేవాదృష్టిఉన్న కార్యక_ర్తయొక్క భావనలు 

జబ్బుతో బాధపడుతూఉన్న తల్లికి సేవచేసే కుమారుని భావనలను 
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ఫోలి ఉంటాయి. మనమంతా సమాజానికి సంతానమే. ఎంతే సేవచేసినప్పటికీ 
అది ఇట్టి పవిత్రము, ఉదా త్రమునై న భావనతో కూడిఉండాలి. 

స్వావలంబనకు (ప్రతీకలు 

విన|మత, సేవాభావం ఉండాలి అంసే అర్థం, మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, 
స్వావలంబనాన్ని విడిచిసపెట్టుమనికాదు. ఈ రెండు సద్దుణాల నమ్మేళన 
స్వరూపాలే మన మహాపురుషులు, వాస్తవానికి ఈ కెండు సద్గుణాలు 
నాణంయొక్క_ బొమ్మా బొరుసులవంటివి, 

మహారాష్ట్రకు చెందిన [ప్రఖ్యాత విద్వాంనుడు, మహ దేవగో ఏందరానడే 

చిన్నతనంలో దిక్షు లేనివాడు. మధుకరవృ త్తి చేస్తూ చదువుకున్నాడు. ఆనా 
డది గౌరవప్రదమై నదే, ఆయన దేవాలయంలో 'ప్రమిదదేపాలవద్ద చదువు 

కుంటుండేవాడు. బెంగాలుకు చెందిన గొప్ప విద్యావేత్త, తశ్వారచం ద్ర 
విద్యాసాగర్ కూడ కడు బీదవాడు, “మెట్రిక్యులేషన్” పూ _ర్రిచేయటంకూడ 

ఆయనకు గగనమై పోయింది. అవుడాయన ఒక ఉద్యోగంలో (వవేశించి, 
వచ్చే కొద్దిజీతంలోనే మిగుల్చుకుని క ళాశాలవిద్య అభ్యసించాడు. 

స్వావలంబసాన్నే జీవనసూ త్రం చేనుకొని వాళ్ళు మహోన్నత పొండితీ 

శిఖరాల నధిరోహించారు. 

స్వామి రామతీర్జుల స్ఫూ ర్రివదమైన ఉదాహరణ మరొకటి. 
ఆయన పుట్టింది నిరుశే ఫేదకుటుంబంలో, ఆనాటి ఆచారం ప్రకారం చిన్నతనం 
లోనే ఆయనకు వివాహం జరిగింది. మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తికాగానే 
ఉద్యోగంలోచేరి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని తండ్రికోరక. కాని 

ఇంకొ చదువుకోవాలని ఈయన పట్టుదల. దానితో ఘర్షణ (పొరంభ 

మైంది. తండ్రి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపొమ్మన్నాడు. రామతీర్ణుడు తండ్రికి 
నమస్కరించి, భార్యను వెంటపెట్టుకొని ఇల్లువిడిచి _వెళ్ళిపోయినాడు. 
అప్పటికి ఆయన వయస్సు పదిశే హను సంవత్సరాలు, భార్యకు ఎనిమిది 

సంవత్సరాలు, సీతా (దౌపదులు తమ భర్త లవెంట అడవులకు వెళ్ళిన 
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కథలు పుట్టి ంట్లో శ్రద్దగా విన్నది గనుక ఆమెకూడా ఆ తుఫానుకు తట్టుకో 

గలిగింది, “రామతీర్ణుడు ఒక చిన్నగది చూచుకొని ఆమెను అక్కడ ఉంచాడు, 
ఒక పాఠశాలలో ఆంశకాలీన (పార్ట్ - టైమ్స్ ఉపాధ్యాయుడుగా పనిచేస్తూ 

కళాశాలలో చేరినాడు. దానికితోడు బ్రహ్మచ ర్యవిధులన్నిటికీ కట్టుబడిన 

విద్యార్థి ఆయన. కాబట్టి, తన తల్లి కాక మరి ఏ స్రీ చేతివంట తినకూడదు, 
తనకు తనభార్యకుకూడ అతడే వంటచేసే సవాడు ఆమెకుకూడ చదువ 
చెప్పటం మొదలు పెట్టాడు. ఇన్ని ఇబ్బందుల్లోగూడా ఆయన పరీక్ష 

లన్నిటిలో ఎప్పుడూ అత్యున్నత శేణిలోనే ఊరీ ర్లుడవుతుండేవాడు, 
ఎం. వ, లో సంస్కృతం తీనుకున్నాడు. నాటికి నంన, తంలో ఆయనకు 
ఓనమాలుకూడ రావు, కాని ఉడుముపట్టు పట్టినాడు; 4 _త్తీర్పుడె డ నాడు (ప్రథమ 

(శేణిలో. తమ నంకల్పబలంవల్ల “అవరోధాల నన్నిటినీ అధిగమించి 

మహోతుంగ _ నఫలతాశిఖరా[గ్రాలను అధిరోహించగలిగినారు. ఇటి 
లి రు 

మహోన్నత వ్యక్తులు, 

“తనకు, తాన తోడగుటయ తగినతోడు అనేది అక్షరాల నిజం, 
ఒక పల్లెటూరు రైతు తన బండిలో పొరుగూరు వెళ్తున్నాడు. దారిలో బండి 
చక్రం 'బురదలో కూరుకుపోయింది. ఏమి పాలుపోక చతికిలబడి “దేవుడా 
నన్నీ కష్షంనుంచి గ'ప్టెక్కి,ంచు' అని విలపించసాగాడు. దారినపోయే ఒక 
ఆసామి ఇది చూచి “ఆదేమిటయ్యా, ఏడి స్తే అవుతుందా? నీ వొళవట్టుపట్టు, 
నేనూ సాయంప డాని అన్నాడు. ఒక్కా “ఊపులో బండీ బయట పడింది, 

అప్పుడా "పెద్దమనిషి “తన తోడు తానైన దైవమే కూడు" అని చెప్పి 
అద్భశ్యుడె పోయాడు, 

“అజీవికావాది (కెరీరిజం) అభిశాపం 

కాని, నేడు మనచుట్లూరా కనబడేదేమిటి ? అటువంటి స్వయంకృషి, 
స్వావలంబన మన యువకుల్లో ఉన్నాయా? ఒక ఉదాహరణ తీనుకుందాం. 
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ప్రతిరోజూ ఇంటివద్ద టీకొటిప్పణులు వాసే శ్రమపడ టానికి అతడిష్టపడడు, 
పొఠ్యపు స్త సకొలను “దదవటంగూడ కాలదోషం పట్టి పోయింది. ముదిత 

(పక్నో_త్త తర టిప్పణులకు అతడు ఎగబడి వాటిని కంకస్థంచేస్తాడు. దానికి 

గూడ ఉద్వాసన చెప్పగలిగితే మరీ సంతోషం. పరీక్షల్లోవచ్చే (ప్రళ్నలు 

ముందే తెలుసుకునేందుకు తంటాలు ప డాడు, అప్పుడప్పుడు పరీక్షల్లో 

కాపీకొట్టటానికికూడ జంకడు. అదీగాకపోతే తిరుపతి వెంకన్నకు తల 

నీలాలు (మొక్కుకుంటాడు. అంతేగాని, స్వయంకృషి వల్ల విజ్ఞానాన్ని 

నముపార్షిద్దాం అన్న ఆలోచనే అతనికి రాదు. పరీక్షల్లో ఇట్లా నెట్టుకొ స్తే 

వా డెన్పటికీ మామూలు శుంఠే. 

తేలికగా తెమిలే ఉద్యోగాలకు, తేరగా దొరికే సొమ్ముకు నేటి 
చదువుకున్న పడుచువారు (పాకులాడుతున్నారు. ఆత్మగారవానికి, 

స్వావలందినకు చుక్కె_దురై న చవుకబారు ఆజీవికల (కెరీర్) వెంటబడు 
తున్నారు. ఆ అల్బమన స్తత్వమే (పభుతోద్య|ోగాల (పొకులాటకు 

కారణమవుతోంది, క్రమం తప్పని నెలవారీ ఆదాయానికి హామి, స్వల్ప 

పరిశ్రమ, అతిస్వల్పమై న బాధ్యత, ఊద్యోగానంతర భృతి ఆహా 

ఇట్లాంటి తేలికగా గటెక్కేపద్దతి చాలామందికి నచ్చుతోంది; కడుపులో 
చల్ల కదలకుండా హాయిగా గడవటానికి అడ్డు తోవలకే ఆడ్డుదాష్త వెతుకు 
తున్నారు, జానెడుపొట్ట నింపుకోటానికి ఇట్టాంటి సోమరి “నాకరిలా ? ఎంత 

రోత పుట్టిస్తా యి! ' 

ఒకొక్కసారి సదాశయాలు గల వ్యక్తులుసైతం ఆ (తోవలో 

పడిపోయి, తాము [ప్రభుత్వోద్యోగులు కావటం కారణాన తమ పాసాల 

కనుగుణంగా నడుచుకోలేకపోతున్నామని అంటుంటారు. ఒక వ్యక్తి 

మెడకు ఉచ్చు బిగించుకుని పాణం (పోతోందని గోల పెట్టినట్టుంటుందిది. 

సులువుగా డబ్బు సంపాదించటానికి అడ్డు త్రోవగా “తమ కత్యంత విధేయుడైన 

సేవకుడినని ఆత్మనమ్ముకోవటం, నిజానికీ, పశుత్వాని'కే అడ్డుదారి. 
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చెమటోడ్చి “కూలి"గా నె. నా జీవించడంలో ఒక ఆనందముంది. ఎం. కామ్. 

చదివి రిక్రాలాగుతున్న ౩ వ్య క్రి కడు నాకు తెలుసు. సోమరిగా, బానిన బతుకు 
(బతికేకలేపి కష్టపడీ స్వతం త్రంగా జీవించటం అతనికిష్టం, అతనికి మంచి 

రాబడీకూడ ఊరది. ఆత్మగౌరవ, స్వాభిమాన పూర్ణమైన ఆ జీవితానికి 

జోహారు. 

సులువుగా డబ్బు సంపాదించటానికి, తకు,_వ (శ్రమతో ఎక్కువ 

సౌకర్యాలు పొందటానికి మనం ఆజీవికావాదులం కావద్దు, రామతీర్భని, 

విద్యాసాగరుని కనిన ఈ దేశంలో జన్మించినట్టి విద్యావంతులై. న యువకులకు 
ఇట్టి పొౌరుషహీనజీవనం ఏమాత్రమూ తగదు. సేవాభావాన్ని ఆత్మ 
గోరవంతోనూ, వినయాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతోనూ సమన్వయంచేసిన 
ఆ నూ ర్తి.పదుల్నై న మహామహులు గడిపిన జీవితాల పద్దతిలోనే మనమూ 
జీవిద్దాం. ఆ అప్పుడే | మనలో సు ప్తమై మై ఉన్న సుగుణసంప త్తి శ్ _ీసామర్థ్యాలు 

సుందర'కునుమాలుగా వికసించి వీరోచిత మానవతాసొరభాన్ని వెద 

జలుతౌయి. 
లు 

ఉచ్చ (ప్రవచనాలు -- తుచ్భజీవవాలు 

మరి నిస్వార్థ సవాభావాన్ని, తదితర సద్గుణాలను మన (ప్రత్యక 

జీవితంలో రూ పొందోంచుకొనడమెట్లా ? మనకు ఆరాధ్యవిషయం ఏది? 
మన పూజనూ, సేవనూ సమర్పించవలసిన ఉతే తృజకరమై న వను సు వేది? 

“మానవసమాజమా' ? “విశ్వసా భ్రాతం' “మానవసే సవి మొదలై. 'నవాటిని 

గురించి పలువురు మాట్లాడుతుంటారు. కొని వాస్తవాల్ని ఎదురో్యవలసి 

వచ్చినపుడు వారి కలలన్నీ కరిగిపోతాయి. “నర్వం ఖల్విదం [బహ్మ” 
(ఇదంతా (బహ్మము, నిశ్చయం) అనే అత్యున్నతమై న అదె వై వళ సిద్దాంతాన్ని 

పదేపదే వల్లిస్తూ, ఒక నీీగోని చూచి అనహ్యంచుకున్న "పెద్దమనిషిని 
నే నెరుగుదును. చదువుకున్న మన యువకులు, (గామాణ వాతావరణాన్నే 

థరించలేరే; అల్లి వారివద్ద మానవసమాజ (ప్రనకక్రి కియా! “గామాలకు 

మరలండి” అని నేటి నినాదం, దాన్ని వినేవాడెవడు ? (గ్రామాల్లోని 
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గర్భదరి[దుల్ని చూచినప్పుడు వాళ్ళనోళ్ళు పడిపోతాయి. ఒక యువకుడు 

గ్రామోద్దరణ కార్యానికై_ బయలుదేరినాడు. అతనికి నువ్వులనూనె అలవాటు. 

ఆ గ్రామాణులకు అవిసెనూనె అలవాటు. ఆ వాసనను అతడు భరించలేక 

పోయాడు. వాతావరణమంతటా అదే వాసన ఉన్నట్లు అతనికి 

అనిపించింది. అతనికి నిదాహారాలు కరువయ్యాయి; అక్కడ ఒక్కరోజు 

కూడ నిలువలేక పొరిపోయివచ్చాడు. 

ఆదర్మానికనుగుణమై న శిక్షణ లేకపోతే, కలోరవా స్తవాల 

నెదురో-లేం. మల్ల విద్య అభ్యసేంచాలనుకున్న యువకుడు ఒకడు నాకు 

తటస్థవడ్డాడు. కానీ,ఆ గుడ్డలు మార్చుకొని రమ్మనగానే అతడు “వద్దు; ఈ 

దు స్తులతో కు_స్తీపషట్ట టం అనేది ఏదైనా ఊంపేనే నేను నేర్చుకొంటాను” 

అని అన్నాడు. “అయితే దోమలతో కు స్తే వట్ట” అన్నాను ! మానవ 

సమాజాన్ని  సేవించాలనే ఉన్నత ఆదర్శాలను. వల్తించేవారి విషయం 

ఇంతే. తీరా ఆచరణవేళకు వెనుకంజ వేసారు; అకర్మణ్యులై తీరుతారు, 

మధ్యేమార్గం 

నేను నా కుటుంబం = అంతే అనే మనస్తత్వం మరొక కొనకు 

లాగుతోంది. ఒక |పముఖ న్యాయవాది, “మానవసమాజ మంతటిగురించి 

నే నాలోచించలేనప్పుడు, కేవలం నాకుటుంబాన్నిగురించి ఎందుకు ఆలోచించ 

కూడదు? ” అని నాతో అన్నాడు, “,బహసత్యం జగన్మిథ్యా” అన్నది 

పె పెన అర్థంచేనుకున్న ప్పుడు మన జాతీయవె వై భవంనాశ నమైపోయింది కేవల 

స్వార్థంతో "సంసారలంపటంలో చిక్తు కుపోయినపుడుకూడ అ దేగతి పట్టింది, 

కాబట్టే “ఆతివ్యా ప్తి “అవ్యాప్త్ పి అనే ఈ రెండు విపరీతాలను పరిహరించి 

మధ్యేమార్గం తొక్కాలి. ఈ రెండు అతివాదాలకు మధ్యేమార్గంగా జాతిని 

స్వీకరి సే సే సంతులనాన్ని, [ప్రశాంతతను పొందగలం. 



644 వొంచజన్యం 

(పతి క్రియాత్మక "ప్రగతి శీలురు' 

కొబిట్టి జాతిసేవ అనే లక్ష్యమొక్క_ టే మన అందరితో సమర్పణ 

భావాన్ని పేశేపిస్తు సుంది, జొతి ఒక్కతే వౌ _స్టవిక ఆదర్శాన్ని _ వా _స్తవిక 

దృష్టిని, ఆదర్శవాదాన్ని సమకూరు స్తుంది. అధిమానించి, గర్వించి, 

ఆదరించదగిన విషయం ఎడ మాత్రమే వ్య కికి సేవాభావం కుదు రుంది, 
చ శాలి 

కాబట్టి మన ధర్మం, చరిత్ర, పరంపర, జీవనత_త్త్వం, ఆకొంక్షలపట్ల 
మన విశ్వాసాలకు, గౌరవానికి చిహ్నాలై నటువంటి జాతీయజీవనంలోని 
వివిధాంశాలపట్ల ప్రగాఢమైన (పేమ, గర్వం, గ్రోద్దాభావాలను మనలో 

అలవర్చుకోవటం [పృవథమంగా మనం పొందవలసిన శిక్షణ, 

కాని “మేము ప్రగతిశీలురం' అని చెప్పుకునే కొందరికి మన 

(ప్రాచీన జీవనాదర్శాలన్నీ క్రూరంగాను, (వతి కియాత్యకంగాను కనిపిస్తాయి, 

వాటిఎడ వీళ్ళ వై ముఖ్యానికి ముఖ్యకారణం వాటి (ప్రాచీనత. ఈ క్రొ త్ర 
(ప్రవ క్షలకు క్రొ త్రమోద మోజు; పొతదంతొ బూజు. తమ సిద్ధాంతాలు 

అర్వాచీనాలు గనుక అవి మరింత సముచితాలు అని వాళ్ళ భావన, కాల 

గతిలో మొదట జీవితం, తర్వాత మరణం వస్తాయి. కాబట్టి , తర్వాత 

వచ్చే మరణమే కోరదగినదని వైద్యుడు రోగికి సలహా చెప్పినట్లుంటుందిది. 
చీకట్లను పారదోలే సాధనాల్లో అధునాతనముయింది “గొట్టం దీపం” 

(ట్యూబ్లైట్) కాబిట్లి, మనం దాన్ని ఆదరించి, నిజొనికి అతి పాచీన 

మైన సూర్యుణ్ణి నిర సించాలా ? 

(పొతదై నంతమాశ్రాన దేన్నైనా నిరపమయోగమనీ, ప్రగతినిరోధక 

మనీ నిందించటం సీచాకినీచమై న దాస్యాన్ని - భావదాస్యాన్ని - అంగీక 

రించటమే. అయినప్పటికీ ఇట్టి భావదాన్యంలో ఉన్న వీళ్ళ తాము ఆధునిక 

యుగ “అభ్యుదయవాదులిమని వి|రవీగుతుంటారు. ఇది ఒక మానసిక 
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మె న బలహీనత, నిర్భయంగా, స్వతంత్రంగా, భావౌత్మకంగా, పరిపూర్ణంగా, 

ఆలోచించే బౌద్ధికళ క్తి లేకపోవటానికి ఇది నిదర్శనం. 

భావదాస్యం 

పాళ్చాత్యులతో తమను పోల్చుకొని, న్యూనతొభావాన్ని పొందటం 

ఈ మానసికబలహీనతకు మరొక కారణం. ఆంగేయల పరిపొలననుండి 

సం|క్ర మించిన దుష్టవార సత్వ మిది, ఒక శతాబ్దానికి యెగా అనేకమంది 

మహాపురుషులు ఈదేశంలో ఉద్భవించి విదేశీ ఆధిపత్యాన్ని విచ్చిన్నం 
చేయటానికి (ప్రయత్నించారు. కాని, వాళ్ళలో చాలామంది తొముమాతం 

అంగ్లే యులకు మానసికంగా బానిస లై పోయారు, పరాజయభావం, న్యూనతా 

భావం, వొళ్ళ మనస్సులను లోగొన్నాయి. ఇది ఎట్లా సంభవించింది ? 
సంపద, అధికారాలున్నచో పే సుగుణసంప _తీకూడ ఊంటుందనుకొనే 

సామాన్య మానవబలహీనతయే దీనికి కారణం, సంపదలు, అధికారం 

కల్లినవానికి సర వ్రనద్గుణాలు, పాండిత్యం, జ్ఞానం, ఉత్తమమైన ఆభిజాత్యం 

ఏవిధంగా మానవమన _స్తత్వం అపాదిసుందో 

యన్యాన్తి విత్తం న నరః కులీన 

న నండతః న (నతిమూన్ గుల? i 

అనే | పసిద్ద సంస్కృత లోకో క్రి వివరి స్తుంది, ఆంగ్రేయలతో మనం జరిపిన 

హోరాటంలో విజయం వాళ్ళను వరించినపుడు, మనం ఎన్నటికీ నెగ్గ లేం అనే 

భావం ఏర్పడి, ఒకవిధమైన నిరాశ, నిన్సృహ కలిగాయి. దీనివల్ల ఆంగ్లే 

యలు మనకంట సె నికళశ కిలోనూ, కూటనీతిలోనూ, భౌతికసంపదల 

పటాటోవంలోను మిన్న అయినవాళ్ళు కనుక, వాళ్ళే సకలవిద్యల్లోనూకూడ 

మనకంకొ అధికులై తీరుతారు అనే అభ్మిపాయం మనలో సెంపొందసాగింది. 

అందుక నేమన ప్రజలు ఆంగ్లేయులపరిపాలన సారంభకాలంలోవాళ్ల పద్ధతులను 
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ఆచారాలను (గ్రుడ్డిగొ అనుకరిస్తూ పొశ్చాత్యులనుంచి ఎరువుతెచ్చుకొన్న 

అభిప్రాయాలను ఎంతో దృఢవిశ్వాసంతో (ప్రవచించసాగినారు, ఎంతటి 

అనంబద్దమైన దై నప్పటికీ (ప్రతిఒక ఐరోపీయ ఆదర్శం వేదవాక్కు 

అయిపోయింది; మన (పతిదీ అసత్యం, మూర్గం అనిపించింది. ముఖ్యంగా 

పాశ్చాత్యవిద్య నభ్యసించిన “విద్యాధికవర్లంి” నిజానికి నల్ల తోలు గల 
౧ య 

ఆంగే యులుగా మారిపోయింది. 
న్న. 

మన పరాజయ, పతనాలకు మూలకారణం మన జీవనవిధానమే అని 

విదేశీయలు తెలివిగా (ప్రచారం చేశే సై ఆ అత్యంత అసంబద్ధమైన 

విషయాన్ని గూడ ఇట్టి “విద్యాధికులు' నిస్సంకోచంగా నమ్మార ౦ సే ఏమో 

అశ్చర్యపడనక్కర లేదు. అందుచేతనే వాళ్ళకి మన _సంస్కృృతిపట్ల 
య 

అసహ్యం; విదేశీ ఆదర్శాలపట్ల వెర్రివ్యామోహం కలిగి జాతీయజీవనాన్ని 

పునర్నిర్మించ పూనుకున్నారు. ఆంగ్లేయలుకూడ అట్టి మెతక బుద్దికల 

నాయకత్వాన్నే తెలివిగా సె కి తెచ్చారు విదేశీవరిపోలకులు, తాము స్వాధీనం 

చేసుకొన్న దేశాల్లోని స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ త్మీవతను సడలింపచేసే 

నిమిత్తమై, నిజమైన దేశ భక వర్గాలను కొరగానివాళ్ళుగా చిత్రించి, 

రాజీపడే వరాలను పెకి తీసుకొనివచ్చే విధానాన్ని ఎల్లప్పుడూ అనుసరిసూ 
౧ య oe a 

ఉంటారు. 

పపత్వం దివ్యత్వాన్ని (తోసిరాజంది 

నీచమైన ఇట్టి అనుకరణమన స్తత్వం మన జాతీయజీవనంలో 

వినాశకరమైన (ప్రభావాన్ని కల్పించింది. అది మన జీవనదృక్పథాన్నే 

మార్చివేసింది, అనుకరించటం అంతే వ్య క్రియొక్క- జీవనద్భక ఎథంలో 

ఆంతరిక మై న ప్రతిభ, సృజనాత్మకశ కులు, అసలే లేకపోవటమని మనకు 

తెలుసు, శారీరికమై న సుఖానుభూతి, సంతృ ప్పులను పొందాలి అనే పాశ్చాత్య 

జీవనపద్దతిని స్వీకరించాలనే వెట్టి ఆదుర్తాలో స్వారత్యాగం, అత్మ 
థి 
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సంయమనం వంటి మన ఉదా త్త ఆదర్శాలను విడిచిన పెట్ట టం పాళ్చాత్య 

అనుకరణయొక్క_ తొలిఫలితం. జీవనం కేవలం బహిర్ముఖమై నది, 
లొకికసుఖాలే దాని వర మావధి, ఇం; దియాలకు మనస్సుపై సె విశృంఖలమై న 
ఆధిపత్యమిచ్చి తద్వారా పశు ప్రవృత్తి తికి బానిసగా చేయటమే వారి దృష్టిలో 

వ్యక్తీ కిగత స్వాతంత్ర్యం. మనంకూడా (గుడ్డిగా తెల్లవారి ఆదర్శాలను 
అనుసరించటానికి అల్డులుచాస్తూ, 'జీవన ప్రమాణాన్ని "పెంచాలి అనే 
పాశ్చాత్య నినాదాన్ని ప్రతిధ్వని న సున్నాం. దాని అర్థం, జీవితంలో భౌతిక 
విషయాలకు మరింత బానినలం కావటమే; అంటే “మానవుని పశుత్వానికి 
మరింత బానిసగా చేయటమే. వశుత్వాన్ని అందల మెకి; గ్రాంచటంవల్లనే 
ఈనాడెల్లెడలా అనూయాస్వార్థాలు ఇష్టారాజ్యం చే స్తున్నాయి. అత్యధిక 
సుఖానుభూతిన్వప్నం ఒక్కటే నేటి మన యవకులకు వెరె త్రిసోంది, 

రాజకీయాల (పో క్రస్టీస్ శయ్య 

రెండవ విషయం : మన చాతికి జీవనాధార మై న సంస్కృతీ 
సారాన్ని కోల్పోవటంవల్ల రాజకీయాలే జీవితానికి కీలకం అనే న్ధూలదృష్టికి 

థి 
ఎరై హోయాం, ఇట్టి వికృతదృష్టి కనుగుణంగా నే “రాజకీయ చై తన్యం 

సొందండి' అని ప్రజలకు ప్రబోధించారు. రాజకీయ అవసరాల దృష్ట్యా 
కొత్త జీవన ఆదర్శాలను సృష్టించుకోవా ల నేదాకా ఈ రోరణి పోయింది. 
జీవితం అంపేనే రాజకీయాలనుకోవటంవల తాత్కాలిక రాజకీయ 
వెట్టివికారాలకు అనువుగా మన ధర్మాన్ని, భాషను, చివరకు చరి తనుకూడ 

తారుమారుచేశారు. 

“వాలరొంగనేన నృవనితిరనేకరూనా” 

రాజకీయాలు సొనిదానివంటివి. వేషాలు మారుతుంటాయి) 

అన్నారు. రాజకీయాలు నంఘజీవనానికి ఉపయోగపడే. ఒక వ్యవస్థ 
మాత్రమే వ్యవస్థ బాహ్యమై నది; అది సర్వన్వంకాదు, జీవితంకాదు. కానీ 
“సాధనా న్నే సద్య" మని పొరబడటం జరిగింది. శరీరంకొలతలనుబట్టి 
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దున స్తులు కుటి ట్ర ంచుకుంటాంగాని, దు స్తులకొలతల్ని బట్టి శరీరాన్ని 

నరుక్కోంగదా [౯ 

వీ పో క్రస్టీస్ అనే దొంగ ఒకడుండేవాడు, వాడు ఆ(జౌగ త్తగా ఉండే 
వాళ్ళను తనకుటీరానికి అతిథులుగా పిలిచి ఒక మంచంమిద విశ్రాంతి గ్రీసిక్టో 
మనేవాడు. మంచంకం టె అతిథి పొడవై తే అదనపుపొడవును నరికేసేవాడు, 
మంచమే పొడవై తే మనిషిని బలవంతంగా సాగదీశే సవాడు ! మనుష్యుల్ని 
చంపటానికి అది వాడి కొ _త్తచిట్కా. నేడు మనవాళ్ళు రాజకీయమంచానికి 
తగ్గట్లుగా జాతి శరీరాన్ని సమ్మెటపోటులతో కొట్టి సాగదీ స్తున్నారు. దీనికి 
ఫలితంగా యగయుగాల మన సామాజికజీవితం చావుబతుకుల్లో పడింది, 

(పతికుటుంబానికి ఒక ఇలవేల్పు ఉంటుంది, గ్రీరాముబ్లో, భవానినో 

మరి శంకరుణో తమ ఇష్షదై వంగా ఆరాధిసారు, అట్టి స్థానంలో ఒక 
దయ్యాన్నో, భూతాన్నో ప్రతిష్టిస్తే సే ఆ కుటుంబం సర్వనాశనం కావడం 
తథ్యం. మనదేశంలో ఈనాడు జరుగుతున్నదదే. (ప్రాచీన ఆధ్యాత్మిక, 
నాంస్క తిక పరంపర అనే ఇష్టదేవతను మన హృదయపీశంనుండి తీసి 
పారవేసి, అక్కడ భౌతికవాదం, రాజకీయాలు అనే పాళ్చాత్యపిశాచాన్ని 
(ప్రతిష్టించారు. 

న్వ' లేని స్వాతంత్యం 

అమెరికా, ఇంగ్ల ౦డు, రష్యాల జీవనవిధానపుటచ్చుల్లో ఏదో ఒక 
దాంట్లో మన జీవనపద్దతిని పోసి (కొ _త్రరూపు శేవాలనే (పయోత్నం 
సర్వ శ్రా జరుగుతోంది, “న్య లేని స్వాతంత్ర్యం ఏమిటి? అటువంటప్పుడు 
అది పర-తంతతే అవుతుంది. లెనిన్ ఆదర్శమై తే అది లెనిన్-తం|త్రం 
అవుతుందేగాని, స్వ_తంతం కాదు! మన జాతీయజీవన 'ఆదర్శాలను. 
ధర్మ నంస్క తులను_వరిరక్షించి (వచారంచేయటమే, అనలు స్వాతంత్ర్యం 
యొక్క పరమలక్ష్యం అని మన చారిత్రక పరంపర చెపుతోంది. 



వదు వుంగవ్రలుగా రదూవొందండీ 649 

చక్రం తిరగాలంటే దానికి లోపలే ఉండాలి దాని గుడీదె (పివట్). 
అది చక్రానికి వెలుపల ఉంటే ఆ చక్రం తిరుగదు, కేం[దబిందువు వెలుపల 

ఉండే వృత్తం ఉండనే ఉండదు, అట్లాగే భారతీయజీవనానికి కేంద్ర 
బిందువు (ఆయవువట్టు) విదేశాల్లో ఉన్న'ప్రెతే భారతీయత నిలువనేరదు. 
దేశాంతరాలకు విధేయడైై నవాణ్ణి దేశ్మదోహి అంటాం. దేశాంతర ఆదర్శాల 

నుండి స్ఫూర్తిని పొందే వ్య_క్తి మరింత దేశద్రోహం చేసినట్లుకాదా ? 

“మోది ఏవాదం (ఇజమ్) ?* అని కొందరు మనల్ని అడుగు 

తుంటారు, వాళ్లు పాశ్చాత్య ఆలోచనావిధానానికి బానిసలనీ, ఆ యా “వాదాల 
చటాల్లో ఇరుక్కుపోయారనీ, వాళ్ళ |ప్రశ్ననుబే స్పష్టంగా తెలు స్తుంది. 
మనకుకూడా ఒక సొంత ఆలోచనాపద్దతి ఉందనీ, సుస్టిరాలైై న "సొంత 
పునాదులపె ఆదర్శ జాతీయజీవనసౌధాన్ని నిర్మించుకోగలమనీ వాళ్ళకు 

కనీసం ఊహైనా రాదు. 

ఇటువంటి అనుకరణ, న్యూనతాభావాల సంకెళ్ళు తెంచుకొని మనం 

బయటపడాలి. అంటే ఇతర దేశాలనుండి మంచిని (గహించరాదని కాదు. 

కాని వాటిని జీర్తంచేసుకుని, మనజాతి శరీరంలోని ర క్రమాంసాలుగా 

మార్చుకోగలగాలి. కాని నేడు మనం ఈ విదేశీవిషయాల నన్నిటినీ మన 

జీవశ క్రి హరించుకుపోయేటంతగా స్వీకరిస్తున్నాం. పొట్టనిండా తిండి 
దట్టి స్తే అది అరగక, ఆ బరువుకే కుంగిపోయేవాడి అవసే మన కీనాడు 

పట్టనున్న గతి, 

విదేశీయులకు భావదాన్యం చే సే మన నహజ సద్గుణాలు నశించి, 

(పవంచంలో నవ్వులపాలవుతాం. “వర్యోతా[గ [ప్రవచన ప్రతి ఒక్కటుంటపే 

చాలు, భగ వద్దీత (పతులన్నీ అగ్నిపాలై నప్పటికీ [పపంచాని కేమో నష్షం 

రాదు” అని స్రోపుతో అన్నాడు మన రాయబారి ఒకడు, ఎంత సోరం ! ఇట్ల 

“అభ్యుదయవాదిపు “ఆ తానులో గుడ్డియే ఐన ఇంకొకడు, ఒక చౌకబారు 



650 వాంచజ న్యం 

చలనచిత్ర (సేమగీతాన్ని మన జాతీయగీ తాల్లో ఒకటిగా విదేశంతో 

వినిపించటానికి ఎంపిక చేశాడు. మన అదృష్టంకొద్ద, (క్రింది ఉద్యోగుల్లోని 
ap) 

ఒకనియొక్క దేశభ క్రిభావనవల్ల ఆ జాతీయావమానం తొలగిపోయింది, 

ఆత లేని దేహం 

“ఢిల్లీ చూచినప్పుడు, నాకు భారతదేశంలో ఊన్న క్షే అనిపించలేదు, 
ఆ నగరం లండన్కో, న్యూయార్కుకో వట్టి చవుకబారు అనుకరణ 

మాత్రమే. ఇది ఇట్లాగే కొనసాగుతుంటే మిదేశాని కింక భవిష్య త్తులేదు, 

అది మరొక _ దేశంయొక్క కేవల ఉప[గ్రహంగానో, బానినగానో 

మారక తప్పదు.” అని ఒక పొఖ్చాత్యుడు అన్నాడు. మనం ఇంగ్లండ్ వెళ్లే 

ఆంగ్లం మాట్లాడుతాం; ఆంగ్లేయుడు ఇక్కడకు వచ్చినా మనం ఆంగ్లంలోనే 

మాట్లాడుతాం ! ఎంతవిచిత్రం! పెగా “అంతర్జాతీయవాదులం” అని 

చెప్పుకుని మురిసిపోశాం, ఇది జాతీయ స్వాభిమానం ఏమా తం లేకపోవటం, 

పూర్తిగా భావదాన్యం అవుతుంది. (శ్రీమతి విజయలక్ష్మీ పండిట్ రష్యాకు 

రాయబారిగా వెళ్ళినపుడు ఆమె తన అధికృతపరిచయప త్రాన్ని ఆంగ్ల భాషలో 
సమర్పించింది.కాని అది మనజాతీయభాషలో లేనందున దాన్ని వారు తిరస్క 

రించారు అప్పుడు ఆమె హిందీ [పతినమర్పించారు. ఆ హిందీ అనువాదంలో 

తప్పు ఉండబట్లి తిప్పిపంపారు. ఎంతటి అవమానం ! 
(on) ॥ 

మన సంస్కృతీ దర్శనాలనుగురించి ఎంతో గొప్పగా (వానూ, 
ఉపన్యసిస్తూ, వాటి ఆధారంగా ప్రపంచానికి మనం మార్గదర్శనం 

చేయగలమని వక్కాణించే (ప్రముఖులు మనదేశంలో కొందరున్నారు. కానీ 
వాళ్ళే ఆంగాన్ని అట్లాగే ఉంచేయాలని, విదేశీవిధానాలు, సం పదాయాలు 

మనంకూడా అనుసరించాలని కాకిగోల ెడుతున్నారం సే విడ్డూరమే మరి! 

ఆంగ్లే యలతో పోరాడేదినాల్లో నిదేశీవ స్తువులను బహిష్కరించి 

వాళ్ళ వస్త్రాలను దహనం చేశారు. కొని నేడు, ఆంగ్లేయులు వెళ్ళిపోయిన 
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తరువాత, వాళ్ళ వేషభాషలు మొదలై నవి ఉంచుకొనడమే కాదు, పదేండ 

[కితంకం టె ఎన్నో రెట్లు ఎక్క వగా విదేశీవ స్తువులను వాడుకుంటున్నాం. 

ఇచట ఉత్ప త్తికాని వస్తువులను - అంటే సైనిక సాధన సంవత్తి, 

కొన్నికొన్ని మందులు మొదలై నవాటిని తప్పనిసరీగా దిగుమతి చేసికొనితీర 
వలసివస్తోంది అంటే అర్థంచేనుకోవచ్చు కాని చీట్లశే టకలుు పెదవిపూతలవంటి 

కొరగాని సవ స్తువులకోనం కోట్లు ఖర్చుచేయటం “మతిలేనిపని. [కిట్ ఆట: 

కోట్లకొలది "హపాయలు ఖర్పుచే న న్తున్నాం దీనిమీద; ఇదొక విలాసం 

అయిపోయింది; ఇంతేకాదు, మన మనన్సుల్ని ఇంకా ఏలుతున్నది (బిటీష్వారే 

అని బుజువుచేస్తోందికూడా, పండిత నె హూ, తదితర సంసద్ (పార్ల మెంటు) 

సభ్యులు కొన్నేళ్ళ[కితం (క్రికెట్ ఆడారు; అది, ఆంగ్లేయత మనలో 

ఎంతలోతుగా పాతుకుపోయిందో తెలుపుతోంది. ఒక గొప్పఆటగా 'కబడ్డీ'ని 

అనేక దేశాలవారు (ప్రశంసించారుగదా? అట్టి మన జాతీయ క్రీడను వారెందుకు 

ఆడ లేకపోయారు ? 

సంవ తులోనెనా, వివ తులోనెనా పాశ్చాత్యుల (పతి కార్యక లాపాన్ని 
ఆనాటి రో మ ఇన ధరి యొ 

వై తన్యవంతం చేసేవాళ్ళు జాతీయస్వాభిమానాన్నీ, దేశభ క్రి కిని ఊఉ పేక్షంచి 

వాళ్ళ నాగరికతయొక్క త్నదమైన బాహ్యస్వరూపాన్ని మాత్రమే పట్టుక 

వ్రేల్లాడటం ఎంతవిచిత్రం ! కొన్ని దశొబ్దాల క్రితం, సర్వతోముఖమై న 

సకలసంపదలు ఉన్నప్పటికీ ఇంగ ౦డు ఆరి కనంక్షో ధాన్ని ఎదుర్కో 
లా థి 

వలసివచ్చింది. అప్పుడు ఆ దేశంలోని నాయకులందరూ ఆ సవాలు 

నెదుర్కోటానికి సమాలోచన చేసి, స్వదేశీభావనను పునరుద్దరించాలని 

నిర్ణయించుకున్నారు, దానికి |వదర్శనలు ఏర్పాటుచేశారు; (ప్రచార 

యం|తాంగాన్ని చురుకుగా పనిచేయించారు. ఆ ఉద్యమంలో రాజుకూడా 

అ,గేసరుడై నిలిచాడు, రాజు, సమాజంలోని ఇతరనాయకులు, పట్టుదలతో 

స్వదేశీవస్తువులను తాము న్వయంగా వాడి, ఆదర్శంగా నిలిచారు. తమ 

దేశంపై ముంచుకొనివన్తున్న ఆర్థి కవిపత్తును వాళ్ళు అవిధంగా తొలగించు 
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కోగలిగారు. మనమో ? పాళ్చాత్యజీవనంలోని డాబు దర్చాల మోజులోపడి 
'న్వదేశీభావనకు తిలాంజలి ఇచ్చి, మన జాతీయజీవనంలోని అన్ని క్షేశ్రా 
ల్లోనూ సక్వనాళనాన్ని కొనితెచ్చుకుంటున్నాం, 

మన జాతీయఆత్మను పట్టి పీడిస్తున్న ఈ (భష్టత మన జీవితం 
లోని అతిపవిత్రమైన విషయాలనుగూడ విడిచిన పెట్ట లేదు. వివాహం మన 
కొత్త ధార్మికనంస్కారం,. సత్కార సమయాల్లో “మాశ్రమేగాక పవి|త్ర 
పాణిగ్రహణ సమయంలోకూడ "పెండి కుమారుడు నూటు, బూటు, స 
ధరించి, నఖశిఖపర్యంతం ఆంగ్లేయ" వేషధారణతో కనబడుతున్నాడు. 
ధార్మికసంస్కార నమయాల్లోకూడ విదేశీయులను గుడ్డిగా అనుకరించటం 
చూస్తే మతిపోతోంది. ఎక గడకు పోయినా ఇటువంటి నిరాశాజనకము, 

అవమౌానకరమునై నైన దృశ్యాలే! తన జీవనవిధానంలో నమ్మకం వమ్మెపోయి, 
తన గొయ్యి తానే నే తీసుకునే జాతికి భవిష్యత్తు ఉండబోదు. 

మహోన్నత జాతీయ ఆదర్శ, ఆత్మగౌరవాల పరిజ్ఞానం కలిగినవారు 

కొవటంచేతనే మన పూర్వులు మహామహులుగొ (ప్రవంచగౌర వాన్ని 

చూరగొన్నారు. తమను తాము వ్యవహరించుకున్న “ఆర్య శబ్దంలోనే 

వారి సంస్కృతీ సౌళశీల్యాలు వ్య కృమెనాయి, 

“నత్త్వే నార్యన్య దానభావోఃి 

(ఆర్యు డేనాడూ దాసుడు కా నేరడు) 

అని వారు సగర్వంగా (వకటించుకున్నారు; సహజగరిమావరిజ్ఞానజన్యమైన 

ఇట్టి ఆత్మవిశ్వానంవల్ల , దీర గంభీర స్వరంతో యావత్ప్రపంచాన్ని 

సంబోధించి, 

వీతదేళ్ళవనూతన్య నకాళా దశజునున / 
న్వం న్వం చర్యతం శిక్షేరన్ వృఖిన్యాం నర్వుమానవనా* 4 

(సమస్త సృథివీవాసులారా | ఈ దేశంలో జనించిన అ(గజన్యుల పొనదాల 

వద్ద మీ మో జీవితపాఠాలు నేర్చుకోండి.) 

అని ఆహ్వానించేవారుం 
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స్వీయ జాతీయజీవనాదర్శాలపట్ల మనకు గల అంతటి [పగాఢ 

(పేమాభిమానాలవల్ల మాత్రమే ఈనాడుకూడ మన దేశంయొక్క ఉజ్జ్వల 

స్వరూపం (పపంచంముందు సమంగా (పదర్శితమౌొతుంది. ఇట్టి పవిత్ర 

డేశభ కి దీపాన్ని ఈ గడమోద పుట్లిన ప్రతిబిడ గుండెలోనూ తప్పక 
లి G (oe) గ (op) 

వెలిగించాలి. ఈనాడు మన దేశాన్ని కమ్ముకుంటున్న మనోదుర్చోలతా 

తిమిరాన్ని అట్టి హృదయాలు వెదజల్లే అమృతరోచిస్సులు పటాపంచలు 

చేసాయి. 
చ 

ఇట్టి అచంచలవిశ్వాసంతో, జాతీయపునరుజ్జీవనపథంలో ముందుకు 

చొచ్చుకు పోదాం, జొతివట్ల (ప్రజల భ క్తి విశ్వాసాలను భష్షంచేసే చతుర, 

కుటిలతర్కాల్లోపడి మనం కొట్టుకపోరాదు. ఒక (ప్రముఖవ్యకి రాష్ట్రీయ 
ae) . (on) లీ ణు 

స్వయం సేవక సంఘంవారిది “మూర్ధ దేశభక్తి " అని ఒక వ్యాసంలో (వ్రాశాడు. 

ఎందు కట్లా అనవలసివచ్చిందో మనకు తెలియదు. కానీ, మనకు సంబంధించి 

నంతవరకు చెప్పాలంతే దేశభ శక్రిలో అంతరువులు లేవు. భ క్తి అంటే 

ఆత్మార్పణ; కించిత్తె నా స్వార్థదింత నలేని సర్వన్వసమర్పణ. నిజమైన 

భక్తిలో అర్జమనస్క_తకు తావులేదు. కాని ఇట్టి ఉరకలెత్తే దేశభక్తిని 

కొందరు భరించ లేరు అనుకొంటాను. బహుశః దాని తాపానికి వొళ్ళు 

తట్టుకోలేరు. వెచ్చని, గోరువెచ్చని, చల్ల ని-ఇటువంటి తర తమ బేధాలు గల 

దేశభక్తి వాళ్ళకు అవసరమై ఉండవచ్చు. భ. కి మకరందాన్ని కడుపార 

గ్రోలగలిగినవారు  “మూర్ధత' వంటి పదాలకు వెరచి 

పెడదారులు తొక్క-నక్క-ర లేదు. “ఆవును, దుర్ని రీక్యతేజోమయ దేశభ కి 
ww ల 

జ్వాలను మేం రగిలించితీర్తాం” అని సవాలు చేసి చెపుదాం, 

జాతీయ వై భవ (స్రోతన్పులు 

నిజానికి అనాదిగా మన సమాజనిర్మాతలందరూ ఇట్టి సుగుణ 

భూషణులైన మహామహులే. స్వార్ధరహితులు, ఆత్మవిశ్వాసభరితులు, 
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జాతీయతా వైళిష్ట్యానికి గర్వపడే ఆ కార్యరత ధ్యేయవాదులు కష్టనమయాల్లో 

జాతిలోని నిద్రాణమైన పురుషకారాన్ని ' మేల్కొల్పారు; శ థిలావశేషాల 

రాశులనుండి, జాతిని వై భవో పేతంగా పునరుద్ధరించారు. అటువంటివ్య క్తులు 

మాత్రమే సమాజానికి పాణం. (ప్రాచీనకాలంలో గూడ విద్యావంతులు, మేధా 

వంతులునై న యువకులు వ్యక్తిగతమైన సుథానుభూతుల ఆలోచనలను 

విడిచిసెట్తి, సమాజాన్ని సేవించేందుకు, పైకితెచ్చేందుకు అవిచ్చిన్న 

పరంపరగా ముందుకువచ్చారు. నిస్వార్థ సేవకు, త్యాగసౌశీల్యాలకు వారు 

సాకారమూ రులు. వారు కందమూలాలు తిని బతికేవారు; లేదా ఇంటింటికి 

తిరిగి గుపె ప్పెడన్నం తెచ్చుకొనేవారు; ఏదోవిధంగా తమ దేహయాత్రను 

కొనసాగిస్తూండేవారు. సామూన్యమోనవునికి నంశేమం సమకూశ్చే ఏకె క 

కార్యంలోనే వాళ్ళ శకి క్రి సామర్థ్యాలన్నీ సంలగ్న మయ్యేవి. వాట్ల సామాన్య 

మానవులతో కలిసిమెలసి ఉండేవారు; వాళ్ళ సుఖదుఃఖొల్లో పాలుపంచుకునే 

వారు; వాళ్ళ భౌతికమైన వాంఛలను, దుఃఖాలను తీర్చటానికి [వయత్నించే 

వారు; వాళ్ళలో మహోన్నత జీవనాదర్శాలను పాదుకొల్చేవారు. యవకులు, 

మేధావులు, స్వార్దత్యాగులునైై న వారి హృదయళశిఖరాలనుండి ఆధ్యాత్మిక, 

సాంస్కృతిక, ఆదర్శాల (ప్రవాహాలు దిగివచ్చి మన నమాజంలోని అన్ని 

అంత స్తులను సించితం చేశాయి. సాంస్కృతిక దివ్యత్వం, భౌతిక సమృద్ధి 

అనే ఎడతెగక పారే రెండు (పవాహాలకు ఆ యువకులు ఊద్గమస్థానాలు, ఆ 

(ప్రవాహాలు జాతీయజీవనాన్ని వరిప్తావితం చేశాయి. వాళ్ల మనజొతిని భౌతిక, 

ఆధ్యాత్మిక వై భవాల ఊఉ తుంగ శిఖరాన నిలిపి, విశ్వానికంతకూ మార్గాన్ని 

నిర్చేశించారు. 

మాతృదేవి కోరిక 

సేవాభావం, స్వావలంబనం, పవిత్ర మాతృభూమి పాదాల|మోల 

సర్వస్వారణ - - ఇట్టి ఉదా త్తభావాలే ఊపిరిగా చేనుకొని జాతీయ స్వాభి 

మానంతో ఉరూతలూగే పురుషపుంగవులుగా జీవిద్దాం, ధ్యేయనిష్టతో 
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వ్రజ్వరిల్తే యువక బృందం మాత్రమే, దేశం లోపలనుంచి, వెలుపలనుంచి, 

వచ్చే మహా [ప్రమాదాలనన్నిటినీ నివారించటానికె మన ప్రజలను 

కార్యోన్ముఖులను చేయగలుగుతుంది, 

ఈ పరీక్షానమయంలో జన్మించటం మన అదృష్టమని భావిద్దాం, 
శాంతిసమృద్దులు, అధికారవై భవాలు కలిగిన జాతిలో జన్మించటం 

అరుదై న అదృష్టంగా కొందరు భావించవచ్చు. ఇట్లా భావిసూ, అమెరికా, 

ఇంగ్లండు మొదలై నదేశాల్లోని విలాసాలచే వ్యామోహితులై అక్కడకే 

వెళ్ళిపోయేవారు నేడు మనదేశంలో అనేకులున్నారు. కాని, నిజమైన వీరులు 

దీనికి భిన్నంగా ఆలోచిస్తారు. తమ జీవితకాలంలో కష్టనిస్టురాలు, 

ఇబ్బందులు, ఇక్కట్లు ఎదురై. తే వాటితో పోరాడి నమృద్ధిని సాధించా 

లనుకుంటారు; అల్లి అవకాశం - తమకు కల్పించినందుకు భగవంతునికి 

ధన్యవాదాలు తెల్చుతారు. “పుట్ట టం, కొంతకాలం హాయిగా జీవించటం, ఏదో 

ఒకనాడు రాలిపోవటంి - సమృద్ధిగల సమయాల్లో పడితే. మన 

జీవితానికి ఇంతకంటె విలువేముంటుంది? కాని, కష్టసమయాల్లో పుడితే, 

మనలోని ఉ త్తమలక్షణాలన్నిటినీ (ప్రదర్శించేందుకు, మన పౌరుషాన్ని 

పరీక్షించుకొ నేందుకు, యావత్ప్రసంచంముందు భవ్యమై న ఒక (ప్రచండ 

వ్యక్తిత్వ (ప్రతీకగా నిలబడేందుకు మనకొక అవకాశం లభి స్తుంది. మనలో 

పరిపూర్ణవ్య క్తి త్వాన్ని _ వికసింపచేసుకునేందుకు, మానవుని మేధకు 

అందని మహోన్నత+ఖరాల నదిరోహించటానికి మనకొక సదవకాశం 

లభించిందన్న మాట. 

ఈనాడు అన్నిటికన్న మిన్నగా యువకులు, మేధావులు, త్యాగులు, 

మగసిరిగలిగిన వీరులు కావాలని భారతమాత కోరుకుంటోంది. శాశ్వత 

జ్ఞానస్వరూపుడై న నారాయణుడు, శాశ్వత పొరుషన్వరూపుడ్డై న నరుడు 

కలి స్టే విజయం తథ్యం. అట్టి పౌరుష, (ప్రభావ సంపన్నులై న పురుష 

పుంగవులే చరిత్రను నృష్టించగలరు. 



మ శ్యయవ్రతులు 
ర ి న్నకారణాలవల్ల చెల్లాచెద రై పోయిన మన సోదరులనందరను 

ఒకే కాళ వత్ (భాతృత్వభావనతో బంధించి ఉంచటం, అల్లి సంఘటనలోని 

(ప్రతిఒక్కరికి తగినపని ఒప్పగించి, ఆ విధంగా వాట్ల జాతికి సేవచేయ 

గల్లేట్లుగా చేయటం, అనే ఈ జొతీయపునన్సంఘటనోద్యమం దిహుక్తిస్త మైన 

విషయం, ఈ క్రీష తకు కారణం, కొర్యక ర్త ల నడవడికి సంబంధించిన 

ఒకేవిధమైన నియమావళిని కోడీకరించటానికి అలవికానట్టి , లెక్కలేనన్ని 

తరహాల మానవ ప్రకృతులను సమన్వయపరచవలసిరావటమే. (ప్రతిమనిషికీ 

స్వతంత్రవ్య కిత్వ ముంటుంది; కనుక అతనితో వ్యవహరించటానికి ఒక 

ప్రత్యేకమైన వ్యవహారనరళ?ి అవసరమౌతుంది. కాబట్టి రాష్ట్రకార్యానికి 

అంకితమై న కార స్టిక్ ర్త యొక్క వ్యవజశోరనరళికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన 

మార్గదర్శక సూశ్రాలపై మాత్రమే మన దృష్టిని 'కేంద్రీకరిద్దాం. 

ఉన్నతుడై నా ఉపయోగం శూన్యం 

మన ప్రజల్లోని జాతీయచై తన్యహాన్యత, సంఘటితజీవన భావనా 
రాహిత్యం జాతీయ పునర్నిర్మాణాన్ని చేపట్టి నవాళ్ళకు అడుగడుగునా 

ఎదుర య్యే అడ్డంకులు. కొబిట్టి అట్లి కార్యక ర్త లకు, ఇతరులను తమతో 
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పోల్చుకొని వాస చాలా తక్కు వస్థాయిలో ఉన్నారని అనాలనిపి స్తుంది. 

ఇది సొమాన్యంగా ఆత్మ స్తుతికి, అహంకారానికి దారితీస్తుంది. జాతికంకిత 

మైన కార్యకర్త ర అతి[కమించవలసిన మొదటి ప్రమాద మిది. ఇతరులందరూ 

నిష్ట్రయోజకులనే భావనతో [పారంభి ₹ స్తే, అట్టి (పజలమధ్యనే అత డెట్లా 

పనిచేయగలుగుతాడు ? ఎట్లా వారినుండి (పేమపూర్వకమై న సహకారాన్ని 

ఫొందగలుగుతాడు ? 

మె మై (త్రీభావంతో తనవాళ్ళతో కలిసిమెలిసి జీవించటానికి అడ్డువచ్చే 

భాన్నత్యం "వల్ల (ప్రయోజన మేమిటి ? ? అందుకే సంత్ కబీర్ ఇట్లా 

అన్నాడు : క 

ఊ(చా భయా తో క్యా భయా జైసే తాల్ ఖజూర్ / 

నథికన్ కో ఛాయా నహీ ఫల లాగే ఆతి దూర్ 4 

(బాటసారికి సీడనివ్యవు; వళ్ళా, అందుబాటులో ఉండవు. అంత ఎత్తుగా 

ఉన్న తాటిచెట్లు, ఖర్జూర పు చెట్లవల్ల పపయోజన మూ లేదు, ఇట్టి పెద్దలుండి 

ఏమి లాభం | 

చిన్నచెకే ఐనా కొద్దినీడను, కొద్దిపాటి పళ్ళను ఇవ్వగలిగితే అవి 
లు యణ ౧ 

ఉపయోగకర ౦. 

కనుక కార్యక రృకు కొన్ని గొప్పగుణాలున్నప్పటికీ అతడు తన 

ఉన్నతస్థాయి. నుండి సాధారణమానవుని స్థాయికి దిగివచ్చి, తన 

బొన్నత్యాన్ని సాటివారితో పంచుకోవాలి. తా నేదో అసాధారణమె మై నవ్యక్తి క్రి 

అనేభావం ఇతరులకు రానివ్వకుండా అతడు అందరిలో ఒకడ్డె పోవాలి. 

తన త్యాగ సామర్థ్యాల స్పృహయొక నీడైనా తనకు వజలకు 

మధ్య పడకూడదు, కార్యక ర్త ర తనలో అలవరచుకొ నేందుకు ప్రయత్నించే 

వివిధనద్దుణాలన్నీ ఈ సమాజంయొక్క పొదాల్యమోల సమర్ప్చించటానికే. 

గదా! అసలు గొప్పతనమంటే ఇదే. 
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మట్టినుంది మణిక్యాలు 

మహామహులై న మన యుగక ర్లలందరూ, చెల్లాచెదరై ఉన్న 
(ప్రజొశ కిని సంఘటితంచేని అజేయ జాతీయళ కి, గా రూపొందించింది 
ఈ పద్ధతిలోనే, నిరుపేదలు, నిరక్షరకుక్షలు ఐన 'కృషీవలులతో 
సహవాసం చేని, వాళ్ళను ధ్యేయనిష్టాగరిష్టులుగా, విజయశీలు రె రైస్ జౌతీయ 

మహావీరులుగా శివాజీ తీర్చిదిద్దాడు, పాదుషాల ఫొదసేవలో మునిగి 
తేలుతున్న వాళ్ళనుకూడ బయటికిలాగి స్వదేశ, న్వధర్మాల సేవలో పాలు 
పంచుకొనేట్లు చేశాడు, అతడు శత్రువునుండి గుంజుకున్న అమూల్య 
రత్నాల్లో, “సాటిలేని మేటి యోధుడెన మోరార్బాజీ దేశపాండే ఒకడు. 
ముస్తింప్రీ ప్రలోభ, పదవీవ్యామోహాలకు, సుల్తానుల దమననీతికి లొంగి 
పోయిన అనేకులను శివాజీ స్వధర్మ పునరాగమనం చేయించాడు. శివాజీ 
సై న్యాధివతుల్లో ఒకడై న నేతాజీ పాల్కర్ను జొరంగజేబు బంధించి, ఇస్తాం 
లోకి మారి సే, అతడు తప్పించుకొని శివాజీవద్దకు వచ్చాడు. శివాజీ అరటి 
పునరాగమనం చేయించి, అతనితో కలిసిమెలిసి ఉండ టానికి ఇతరులేమా త్రం 

వెనుకొడవలసిన పనిలేకుండా, తన కుటుంబంలోనుండే ఒకతె నిచ్చి పెండ్డి 
చేసి రక క సంబంధ మేర్పురచుకున్నాడు, బజాతీ నింబొల్కార్ని హిందుత్వ 

పరిధిలోనికి తిరిగితెచ్చుకొని, అతని కొడుక్కి స్వంతకూతుర్నిచ్చి శివాజీ 
"పెళ్ళి చేసాడు. జాతీయ సంఘటనపట్ల ఎంతటి మహోత్కృృష్ట దృష్టి : | 

(శ్రీకృష్ణుని జీవితంలో ఇట్టిసంఘటనే జరిగింది. లోకానికి నరకాసురుని 
పీడ తొలగించి, అతడప నహరించితెచ్చిన వేలాది స్త్రీలకు (శ్రీకృష్ణుడు విము క్తి 
ప్రసాదించగా, నాటి పెద్దలకు ఒక తీవసమన్య ఎదురై ౦ది, సాటిలేని మేధా 
సంప త్తి చేత, గుణగణాలచేత, సర్వోత్తమ ధర్మవే త్త తగా విశ్వ మాన్యతను 
పొందిన (శ ర్రకృష్ణుడు వాళ్ళందరూ తన ధర్మపత్ను లేనని లాంఛనప్రాయంగా 
(ప్రకటించి, తద్వారా వాళ్ళకు సమాజంలో గౌరవ ప్రపత్తులు క ల్లించొడు; ఈ 
సమన్యను పరిష్కరించాడు, నిజానికి, వ్య క్రులు ఎంతటి తక్కువస్థాయి! 
చెందినవా శ్లై నప్పటికీ, వాళ్ళలో (ప్రతిఒక్కడికి ప్రతిష్టను, వ్రయోజకళ్వాన్ని 
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క్షల్సించటమే సమాజంయొక్క- మహోన్నతధర్మం. కవి, మోరోవంత్ 

ఇట్లా అన్నాడు థి 

వర (నభుహి నం గహీ నకల నన్తులా శేదితీ / 

గులా నో య్లతఖ తొ ఉలా అధిక ఆదరే సేవితీ 4 

(విలువలేనిది అని దేనినీ తొలగ్మతోయక, మహాప్పరుషులు అన్నివస్తువులను 

తనకోనే ఉంచుకుంటారు. 

(పథమావశ gక త్ర 

గుణదోషాల విషయంలో వ్యకులందరూ ఒకేవిధంగా ఊ౭డరు, 

అయినాగొని, సమాజాన్ని సర్వసద్దుణసంభరిత ము, సర్వశ క్రి నంపన్నము 

చేసేందుకుగాను, (ప్రతివ్య క్కి తనలోని సమ_స్తసద్దుణసంప త్తిని సమర్పించాలి. 

ఆవిధంగా అతనికి స్ఫూర్తిని ప్రసాదించగలిగే సామరోన్యపూర్ణము, నునం 

బిద్ధము నై న సంఘటన నిర్మాణనిమిత్తమై వ్య క్తులందరిని సమోకరించాలి, 

ఈపని సాధించటానికి, (సప్రథమంగా, జాతిసేవకుడు సమాజంతో పూ 

తాదాత్మ్యం పొందాలి. 

ఒక సాధువు కుక్క నొక దాన్ని ఒళ్ళో కూర్చో పెట్టుకొని, వీధితో 

పారేసిన ఎంగిళ్ళను ఎంతో ఆపేక్షతో దానికి పెడ్తూ, తానూ తింటున్నాడు, 

[తోవనేపోతున్న ఒకాయన అతణ్ణి ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తిగా 

గుర్తించి దగ్గరకు వెళ్ళాడు, ఈయన్ని చూడగానే ఆ సాధువు పారిపోతూ 

ఈయన తనవెంటపడకుండా ఊండటానికి రాళ్టవిసరటం మొదలు పెట్టాడు. 

కానీ, ఏమాత్రం ఆగకుండా తనను వెంటనంటివ స్తున్న ఆ వ్యక్తిని చూచి, 

నిలిచి “ఎందుకు నావెంటపడివ స్తున్నాోవని ఆ సాధువు (ప్రశ్నించాడు, 

స్వామి! మిరు భగవత్సాకాత్కారం పొందారు; నాకు తెలుసు, నాకుగూడ 

దారిచూపించండి” అని అన్నాడు. అప్పుడాసాధువు (పక్కనున్న మురుగు 

కొలవచూపి 'ఈనీటికి గంగాజలానికి ఏమి తేడాలేదని నీవు తెలుసుకున్నప్పుడే 
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భఛభగవత్సాళ్షాత్కారానికి అర్హ డవవుతావు అని అన్నాడు. నిజానికి సమాజ 

సంఘటనమం పే రాష్ట్రభగవానుని సాక్షాత్కార మే, ఇది ఎప్పుడు సాధ్య 

పడుతుందం కే, మామూలు బిచ్చగాణి, మహావిద్వాంసుణ్హికూడ ఒకేవిధమె న 
= యె 

(భాతృళ్వానురాగంతో వీక్షించటానికి అవసరమై న తాదాత్మ్యభావన మనలో 
ఏర్పడినప్పుడు, 

నటనలు వద్దు 

జాతీయ కార్య(వతుని మనన్ఫులో ఒక (స్రముఖవిషయం ఎప్పుడూ 
మెదలుతూ ఉండాలి. (పతిఒక్కరితోను తనకుండవలసీన అనుబంధము, 
ఆప్యాయకలలో ఎటువంటి నాటకము, బూటకము ఉండగూడదు. తెచ్చి 

పెట్టుకున్న జాలి ఎవరిమోద ఒలకపోయకూడదు. “శుష్క ప్రియాలు _ 
దు 

శూన్యహసాలు' అన్నట్లు - మెరమెచ్చు మాటలవల, వింతచేషలవల 
అటి య య లు ae) 

ఏ సంఘటనా కొనసాగజాలదుం కార్యక రలోని సోదర పేమ సహజంగా 
షెల్లుబకాలి. సమాజమంతా దివ్యత్వంయొక్క సజీవ(పతీకగా అతడు 
అ . PLT అభ గన ఇ సందర్శించగలగాలి; బాహ్యస్వరూపాన్ని పట్టించుకోక, (ప్రతివ్య క్రిలోనూ 
ఆ దివ్యత్వంయొక్క వెలుగురేఖను చూడగలగాలి. ఆంతరిక ఏకత్వ 
సాక్షిత్కారజన్యమై న నమతాదృష్షిని అలవరచుకు నేందుకు మన నంన్క్యృతి 

యె యు 

మనలను నర్వదా (ప్రోత్సహించింది. 

దాలబుషి, అష్టావక్రుడు (అష్టవంక రలుక లవాడు) జనకమహారాజు 

ఆస్థానంలో అడుగు పెట్టాడు. అక్కడ విద్వత్సభ జరుగుతోంది, అతని 
వికారాకారాన్ని చూచి ఆవిద్వాంసులు ఫక్కున నవ్వారు, “ఇది వేదాంతులనభ 

అనుకొన్నామ.ఎంత పొరబాటు 1 ఇది గొడారివాళ్ళు కసాయివాళ్లున్నచోటా! 

అని ఆ బాలుడు (ప్రశాంతంగా అన్నాడు. సభ నివ్వెరపోయింది. “వివరంగా 

చెప్పు" అని జనకుడు ఆడిగాడు. “నేను అంపే నా ఎముకలు, మాంసం, 
చర్మమే అనుకొన్నారు ఈ ెద్దమనుష్యులు, మాంనమూ, ఎముకలవ్యాపారం 
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కసాయివాడిది; తోళ్ళవ్యాపారం గొడారివాడిది. నిజమైన వేదాంతి నర ర్వ జీవుల్లోనూ ఒకే ఆత్మను సందర్శిస్తాడు” అని అన్నాడు ఆ దాలమహర్షి , 

మధుర నమన్వయం 

తా నెంతటిఘనుడే డై నప్పటికీ, ఇతరుల్లోకూడ కొద్దో గొప్పో సుగుణా 

లుంటాయన్న మాట మర'చిపోరాదు. నర్వ? కి క్రి మంతుడై న వర మేశ్వరుడు 

జ్ఞానజ్యోతిని కొందరి కే ఇచ్చి, ఇతరులందరినీ అంధకారంలోనే ఊంచాడని 

అనుకోవటం మిథ్యాభిపాయమే. తమను “ఆర్యులు'గా సగర వంగా 
(ప్రకటించుకొని, మానవసమాజాన్నంతను ఆర్యమయం చేయసంకల్పించు 
కొన్న మన (పపొచీనబుషులే, మైచ్చుల్లోగూడ ఉదా త్రము, (శ్రేష్టము ఐన 

నడవడికి అవకొళశమున్నదని (ప్రకటించారు. తమ ఆత్మగౌరవానికి ఏమాత్రం 
భంగం రానీయకుండానే ఇతరులను తమతో కలుప్పకొనే విశిష్టలక్షణం మన 
పూర్వికులవద్ద ఉండేది, ఈ పద్దతిలోనే, ఎవరినీ విడువకుండానే, అందరినీ 
గొరవిస్తూనే జాతీయ పునస్సంఘటనాకార్య క్రమం కొనసాగింపవలసి 
ఉంది. 

(ప్రజలందరూ సద్దుణవంతులు అనీ. కాకపోయినా తీర్చిదిద్దగలమనీ, 
వాళ్ళుకూడా బాధ్యతల్లో పొలుపంచుకోగలర నీ, ఏ ఒక్కడూ స్వత సిద్దంగా 

మూర్జుడు, దేశ దోహి కొడనీ-ఇట్టి దృఢవిశ్వాసంతోనే జొతిసేవకుడు పని 

ప్రార ౦భించాలి. ఒక్కొక [సారి జాతీయసంక్షే మానికి వ్యతిరేకంగా 
ఆలోచనలు, ఆచరణలు చేస్తున్న కొందరు వ్యక్తులను విమర్శించవలసి 
రావచ్చు. అప్పుడుకూడా, వ్య క్రికి సముచితగౌరవాన్నిచ్చి, అతనిలోని 
మంచిని అంగీకరించాలి. 

మందితనంలో న మ్మకం 

వౌ _స్టవానికీ ఇతరుల మంచితనాన్ని గు _ర్తించగల్గటం అత్యుత్త తమము, 

అపురూపమునై న సద్దుణాల్లో ఒకటి. ఇతరుల నద్దుణబీజాలను "నీరుపోసి 
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"పెంచాలి; అందరిముందు |(ప్రదర్శించకుండానే, వాళ్ళలోని దురుణాల కలుష్ప 
a 

మొక్కలను జాగ్రత్తగా ఏరిపారెయ్యాలి; డాబు దర్చాలు లేని తన ఊదా త్త 
(పవర్తనయొక్క ఊదాహరణద్వారా ఇదంతా సాధించాల నేది కార్యకరకు 

ని ర్లేశకనూ త్రం. వ్య కులయొక విలువనుబట్టి, వాళ్ళతో వ్యాపార 

సరళిలో? మాత్రమే వ్యవహరించాలి _ అనేది లౌక్యమెరిగినవారి సలహా, 
కాని సమాజాన్నంతనూ సంఘటితపరచాలనే ధ్యేయం కలవాళ్ళకు ఉండ 

వలసిన మనఃస్థితికి ఇది పూర్తి విరుద్ధం. వదేపదే తోటివారు వ్యతిరేకించినా, 
అవమానించినా, ఎప్పటి సేవా, ([సేమభావాలతోనే వదేపదే వాళ్ళచుటూ 

ర 

తిరుగవలసివ స్తుంది. 

ప్రవాహవేగాన కొట్టుకుపోతున్న ఒక తేలును ఒక సాధువు నదిలో 
స్నానంచేస్తూ చూచాడు. దాన్ని కాపాడుదామని చేయిచాచగానే అది 
కుట్టింది, వెంటనే చేయి విదిలించాడు. మళ్ళీ చేయిచాచాడు, మళ్ళీ కుట్టింది, 

ఇట్లా చాలాసార్లు జరిగింది, చివరకు ఆయన దాన్ని నీళ్ళల్లోంచి బయటికి 
విసిరివేశాడు. చూచినవాళ్ళకు ఇది వింతగా తోచింది. “తేలు సంగతి తెలిసి 
కూడ ఎందు కింత తంటాలుపడ్డాడు?' అని ముక్కుమిద (వేలు వేను 

కొన్నారు. అది చూచి సాధువు అన్నాడు, “బుద్ధిలేని ఆ కుద్రజీవికూడ తన 
స్వభావాన్ని విడిచి పెట్టనపుడు, బుద్ధిక లిగిన నేకు నా స్వభావాన్ని ఎందుకు 

విడిచిపెట్టాలి?” 

అచంచల సాహపద ర్యం 

మనమంతా భారతమాత సంతానం, ఏకగర్భజనితులమధ్య ఆగర్భ 

శ|తుత్వం (పశ్నేరాదు. కార్యకర్త అనుభవించే ఉపేక్ష, వ్యతిరేకత లకు 

కేవలం ఇతరుల్లోని అజ్ఞానమే కొరణం; అవి తాత్కాలికాలు మాత్రమే, 

(ప్రతివ్యక్తి క్రి యొక్త (పస్తు సుత అభిరుచులు, స్థితిగతులు ఎట్రాఊన్నప్పటికి అతజ్లి 

నమానళా, స్నేహభావాలతోను, అతనో న్వత స్సిద్దమై న మంచితనంపట్లి 

విశ్వాసంతోను కొర శక ర్త ర నమిోపించాలీ. స్వచృమైన తన పొశీల్యాన్ని 
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ఉదాహరణగా చూపుతూ అతనివట్ల తనకున్న నిష్కల్మషమైన (యేమ, 
గౌరవం ఆదారంగా, అతనిలోని “వివిధ బలహీనతలను, దురుణాలను, 

స్వభావగతమైన విభేదాలను సరిదిద్దగలను అనే ఆత్మవిశ్వాసం కూడ 
కార్యకర్తకు ఉండాలి. 

సచ్బీలం ఉన్నంత మాత్రాన చాలదు, కొందరికి విగుద్దశీలం ఉన్నప్పటికి 
వాళ్ళు తమ మొరటుమాటలతోనూ, చేతలతోనూ ఇతరులను నొప్పి స్తారు. 

పెగా తమ మొరటుతనానికి తామే మురిసిపోతారు. “నేను కుండపగుల 

గొట్టినట్లు మాట్లాడుతాను, ఎవరైనా భాధవడినా నాకు లెక్ష లేదు" అనిఅంటారు, 
కాని జొతీయ పునస్పంఘటనకార్యాన్ని చేపట్టినవ్య క్తి క్రిం అట్లా ఉండటానికి 

వీల్ల దు, అతని పలుకుల్లో తేనెలొలికితీరాలి. ఒకరాజు తన ఆయుర్దాయాన్ని 

గురించి ఎప్పుడూ జ్యోతిష్కులనడుగుతూ ఉండేవాడు. “నీవు దీర్హాయవుచే 

గొని, నీకండ్ర ముందే నీకొడుకు చనిపోతాడు అని అందరూ చెసే సేవా. 

కష్పంకలిగించే ఈమాటకు అతనికి సహజంగా క వంవచ్చేది; వాళ్ళను 

దండించేవాడు. చివరకు ఒక దృద్ధజ్యోతిష్కుడు, " "రాజా నీవంటి అదృష్ట 

జొతొకుడులేడు. నీ సొంతచేతులతో నీ మనుమడికి పట్టాభిషేకం చేస్తావు” 

అన్నాడు.దీనితో రాజు ఉబ్బితబ్బిబై, అతజ్ణి ఘనంగా సత్కరించి పంపొడు, 

ఇతరులవలె అతను కటువుగా చెప్పక, ఊన్నవిషయాన్నే మరొకపద్దతిలో 
తీయగా చెప్పాడు. తేడాఅంతా ఇందులోనేటంది. అందుకే “నత్తం 

బూయాత్, (నియం (బూయాత్* (నిజం చెప్పు; తియ్యగా చెప్పు) 

అన్నారు. 

మరొక సర్వసాధారణమైన లోపం గురించి గూడా జాగత్త 

వహించాలి. నిందారోపణలు, అవహేణలవంటివాటికి జీవితంలో స్థానం 

లేదని, కాదుగానీ, వాటిని అత్యవసరమై నప్పుడు మాత్రమే వాడాలి. గర 

శాన్ని కూడా వై ద్యానికుషయోగిస్తున్నాం కదా! కానీ_ ఎల్లప్పుడూ ఈ 
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ధోరణి మంచిదికొదు. ఈ ధోరణి మనిషిని దిగలాగేను స్తుంది. అయితే 
మానవుడెప్పుడూ గంభీరంగా వుండాలనిగానీ, తుమ్మల్లో పొద్దు క్రుంకినట్లా 
తని ముఖంవుండాలనిగానీ, హాస్యానికీ, హాసానికీ కావులేదనిగానీ అర్థం 
కాదు. ఒక ఆదర్శ కార్యకర్నను భగవద్గీత ఈ రకంగా వర్దిస్తోంది. 

ము క్షనంగో ౭ నహంకారీ, ధృత్యుత్సాహ సమన్వితః! 

సిధ్యసిధ్యోర్నిర్వికారః కరా సాత్విక ఉచ్యతే॥ 

(నిస్సంగుడు, నిర హంకారి, ధై ర్యోళ్సాహాలు కలిగినవాడూ, 

గెలుపోటములకు చలిందనివాడూ సాత్వికుడగువాడే కార్యక ర అవుకాడు,) 
అంటీ 

కార్యక ర్స తన విశుద్ధశీలానికి మధురవాక్కును, ప్రవర్తనను 
జోడించుకొన్న ప్పడే, లోకనం గ్రహంచేసి, కష్టనిష్టురాలన్నిటిలో తానుంతా 
కలిసికట్టుగా నిలబడేట్లు చేయగలుగుశాడు. 

శీల, ధైర్య, విప్ర వభావాలకు మారుశే అరె. న చంద శేఖర అజొద్కు 

సంబంధించిన ఉదంతం “ఒకటుంది. ఆంగ్లేయ 'నూఢచారిదళమంతా ఆయన 

కోసం గాలిస్తోంది. అప్పుడాయన తన “మిత్రుడు, ఒక (ప్రభుత్వోద్యోగి, 

ఇంట్లో తలదాచుకొన్నాడు. రక్షకభటులు అనుమానించి ఆ ఇల్లు 

చుట్టుముట్టారు. చంద్రశేఖర్ అజాద్ గురించి, తనకేమి తెలియదని రక్షక 

భటాధికారులను నమ్మించటానికి ఆ స్నేహితుడు ఎంతగానో (ప్రయత్నించాడు, 

లోపల ఉన్న అతనిభార్య ఇదంతా విన్నది. చం దశేఖర్ లోపల పిల్ల లతో 

ఆడుకొంటున్నాడు. ఆరోజు నంకక్రాంతి. తక్షణమే ఆ గృహిణి ఇట్లా అరది : 

“రి చవటదద్దమ్మా ! ఇప్పటికే ఆలన్యమై పోయింది. ఇంకా ఇరుగుపొరుగు 

వాళ్ళందరికీ మిఠాయిలు పంచిపెట్టి రావాలి, నువ్వేమో, వీల లతో ఆడుకుంటూ 

కూర్చున్నావు” అని గదమాయించింది. చిటికలో సేవకుడై పోయాడు 
చం[దశేఖర్; ఆమె వెనకాలే నె _త్తిమోద బుట్ట పెట్టుకొని, రక్షకభటాధికారుల 
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కళ్ళల్లో కార౦కొట్ట , బయటికి జారుకొన్నాడు. “మిఠాయిలు వంచి"పెట్టి న 

తర్వాత బుట్ట గాని, “ఆ సేవకుడు" గాని తిరిగివ స్తే మరి ఒట్టు! పిల్లల్లో 

పిలవాడె ఆడుకుంటూనే ఆ యింటిని, సమాజకార్యానికి ఉపకరించే దె రై ర్య 
(op) ల! 

విశ్వాస, చాతుర్యాలకు పెట్ట నికోటగా మార్చుగలిగాడు, ఎక్కడ ఊన్నా, 

ఏమి చేసినా, అదే మన పద్రతి; అదే మన ఆదర్శం, 

నర్వనధుణాలకు ఏకై క శత్రువు 
పని పెరిగి, (ప్రతిష్ట, (పభావాలు పెరుగుతున్నకొద్దీ, (ప్రజలు కార్య 

కర్తలను (ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు. అదిగో, అక్కడే ఉంది గొయ్యి. తన 

సామర్థ ర్ట? పలుకుబడులమిద ఒక నమ్మకం కలిగి అతనిలో అహంభావం 

ఏర్పడుతుంది. అతనికీ సన్నిహితంగా వచ్చినవాళ్ళకు అతని అహంకార 

దుర్గంధం వెగటు పుట్టి ంచి, వాళ్ళ ముక్కు పుటాలను (బద్ధలుచెస్తుంది. వాస్త 

అతనికీ దూరదూరంగా ఉండిపోతారు, సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ అహంకారం 

మొక్క విచిత్ర స్వభావాన్ని మనోహరంగా వేం ౦చౌడు. 

నవల అహంకారాచే గోలీ / దిశే న లగే అజ్ఞా నాబే పార్ 

జ్రానీయాంబే తడె కంఠి/ యహాో నంకటీ మాలితసే. ళో 

(ఆహంకారంయొక్క పద్ధతులు విచ్నితాలు. అది అజ్ఞానులను స్పృశించ 

లేదు. కాని విద్వాంసులను "మడ బటి మహా వమాదంలోకీ నటుతుంది ) 
ఐ ఐ శ 

కొబిటీ అతడు ఎంతో మెలకువతో ఉండాలి; అహంకారంయొక్క_ టకు లకు 
(౮9 ధా 

తాను గురికాకుండా చూచుకోవాలి. అహంభావమే సకల సద్దుణాలకు 
జ జ అజ, పరమశ తువు, (పలోభాలన్నిటికీ అదేపుట్టిల్లు 

ఒకసారి వ్యాసుడు తనశిష్యుడై న జై మినిని వాయయమని ఒకళ్లోకం చెప్పాడు, 

“లబలనాన్ ఇం/దియ్య/గాయో విద్వాంనయనది క్రర్లతి” 

(బలీయమైన ఇందియ సమూహం విద్వాంసులను సైతం పెడ్యత్రోవను 

పట్టిస్తుంది.) 
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కాని తన ఆత్మ సంయమనంపట్ల విపరీతమై న నమ్మకంగల జె మిని అందు 

లోని పదాలను 

“బలవాన్ ఇందియ్యగామో ఎద్వాంనం నావకర్ణతి” 

(ఇందియ సమూహం ఎంతబలీయమైనదై నప్పటికీ, విద్వాంసుని "పెడ్మత్రోవ 
పట్టించలేదు,) 

అని మార్చి|వాశాడు. వ్యాసుడు అదిగమనించి, అప్పటికి ఊరుకొన్నాడు, 

జై మిని తపస్సుచేస్తూ అడవిలో ఉండేవాడు, ఒకసాయంత్రం పెనుగాలివాన 
వచ్చింది. ఒక అందమై నయువతి వానలో పూర్తిగాతడిసి ముద్దె, ఆ 

చీకటివేళ పర్షశాలకువచ్చి, ఆ యువతాపసుణ్ణి శరణుకోరింది. ఆశ్రమంలోని 

అగ్నికుండందగరకు వెళ్ళి ఆమె తనవసా న్ని ఆర బెట్లుకుంటోంది, ఇంతట్లోనే 
౧ లి యు లు 

పెనుగాలివీచి ఆమెవస్త్రాన్ని ఎగురకొట్టింది; ఆమెవివస్త్రఐంది. అదిచూని 
యువకుడైన జై మిని నిగ్రహించుకో లేకపోయాడు; ఆమెను కోరాడు, ఆమె 
మిరు తాపసులు, ఇట్లి వ్యామోహంలో పడకూడదు, అని ఎంతగానో 
చెప్పింది. కాని ప్రయోజనం శూన్యం, చివరకు, తనను భుజాల పె ఎత్తుకొని 

అగ్నిచుట్లూ మూడుసార్లు (ప్రదక్షిణంచే సె అతనికో ర్కె తీరుసానన్నది. 

వె[ర్రివ్యామోహంతో వెంటనే దానికి ఒప్పుకొని అతడు ఆమెను భుజాలపై 
ఎ త్తుకున్నాడు. అగ్నిచుట్టూ తిరగటం మొదలు పెట్టగానే, ఎగళాళగా 
* ఎిద్వాంనం నావకర్షతివ్ అంటూ ఆమె అతని తల] పె మొట్టసాగింది, 
తన గురువు మాటలే పదేవదే వినబడుతుంకే అతనికి ఆశ్చర్యం కల్లింది, 
(ప్రదకీణాలు పూర్తిచేసి, అతను ఆమెను కకిందికిదించాడు. కాని తన 
గురువై న వేదవ్యానుడే తనవంక సాభిపాయంగా చిరునవ్వుతో చూస్తూ 
ఊండటం గమనించి, కంగారుపడి, జైమిని పశ్చా శాపంలో మునిగిపోయాడు; 
పరుగుపరుగునపోయి ఆ శోకాన్ని య యథా(పకారంగా మార్చిరాశాడు, 
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అత్మ విశ్వాసం పెంచుకోండి, అహంకారం (తుంచుకోండి 

తాను ఎంతటీ నద్దుణనంతుడై నవ్పటికి |ప్రతిఒక్క_డి నడవడిలో 
న్యమళ, కుశలత ఉండాలని మన మహాపురుషులండరూ ఆదేశించారు. ఐతే 
తాను తోటివ్య కులతో వ్యవహరించేటప్పుడుగాని, క్రి ష్టపరిస్థితుల్లోగాని 
కార్యక ర్ల రతన ఆత్మ విశ్వాసాన్ని కోట్పోవాలనిగాదు దాని అర్థం, నిజానికి 

గొప్పగొప్ప కార్యకర్త రలందరకూ ఆత్మ విశ్వాసమే (పాణం, 

శాంతం, స్థైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం కల వ్యక్తులే పర్వతాలనై నా 

సుకలించివేయగలరు. రెండవ (పపంచయుద్దసమయంలో దాంబులవర్గానికి 

గురియెంది లండన్ నగరం. అక్కడ శిథిలాలరాశి-పె నిటారుగా నిలబడీ 

తన (ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ తానచటకు దుఃభించటానికి రాలేదనీ, 
నెత్తుటిని, చెమటను, శ్రమను, కన్నీటిని, విజయాన్ని ! వాగ్గానంచేయటానికి 

వచ్చాననీ [పకటించాడు, ఇంగ్ల ండువృద్దనింహం, _ విన్స్సన్ చర్చిల్. 
ఆయన్ని చూచినప్పుడు, ఒడుదుడుకుల నెరుగని, దృఢవిశ్యాసంగల 

మనన్సుయొక్క శ క్రి ఎంలోటిదో మనకు తెలు స్తుంది. 

జైన సాహిత్యంలో ఒక చక్కని కథ ఊంది. ఒకసారి బలరామ 
కృష్ణులు, సాత్యకి, ఆడవిలో చిక్కుబడిపోయారు. ఆరా;తి అంతా ఒక 

చెట్టుక్రింద గడపాలనీ, (ప్రతిఒక్క డూ రెండేసి గంటలు కాపలాకాయాలనీ 

నిర్ణయించుకున్నారు. మొదట సాత్యకివంతు; మిగిలిన ఇద్దరూ నిద్రపోయారు. 

కొద్ది సేపట్లోనే ఒక బహ్హరాక్షసుడు చెట్టుపైనుండి |క్రిందకుదూకి ఆముగ్గురినీ 

మింగి వేస్తానని సాత్యకిని భయపెట్టాడు. సాత్యకి రెచ్చిపోయి వాడితో 

పోరు మొదలు పెట్టాడు. కాని ఆకృతిలోను, శక్రిలోను ఆ రాక్షసుడు 

పెరిగిపోతూ ఉండడంచూసి సాత్యకికి మతిపోయింది. మరింత రెచ్చిపోయాడు. 

రెండుగంటల తర్వాత ష పూర్తిగా అలసిపోయి, బిలరాముణ్లీ ని|దలేపి, శాను 

నిదపోయాడు. సాత్యకి నిష్క9మించగానే జ (బ్రహ్మరాక్షనుడు తణకొలం౦ 

పాటు మాయమై పోయి, బలరాముడు రంగంలోకిరాగానే తానూ వచ్చాడు, 
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తాను అపారశ కిమంతుడననే భావంగల బలరాముడు ఆ గ్రహోద గ్రడై 
వాడితో తలపడ్డాడు. కొని ఇతనికీ ఆదేగతి పట్టింది. తర్వాత శ్రీకృష్ణక్త 
మేళ్కొల్చి తాను నిదపోయాడు, (బహ్మరాక్షనుడు శ్రీకృష్ణుభికాడా 
ఎదిరించాడు. కాని (శ్రీకృష్ణడుమా;తం |(వశాంతంగా ఊరుకున్నాడు. తన 
అనంత శ క్రిసామర్థ్యాలసై అతనికి ఎంతో విశ్వాసం, రాక్షసుణ్ణి ఎట్టా 
ఆడించాలోకూడ తెలును, ఆటలుపట్టిస్తూ, అలవోకగా వాణ్ణి కొట్ట టం మొదలు 
పెట్టాడు. ఎంత ఆశ్చర్యం! శ్రీకృష్ణుడీమాదిరిగా చేస్తుంటే, రాక్షసుడు 
క్రమంగా కుంచించుకుపోయోడు. చివరకు (శ్రీకృష్ణుడు వాజ్ణిపట్టుకొని తన 
కొంగున ముడివేశాడు. బలరామసాత్యకులు పొద్దున్నే నిద్రలేబారు. కాని, 
(శ్రీకృష్ణుడు అసలు ఏమి జరుగనట్టుగా, తీరికగా, [ప్రశాంతంగా ఊంతటం 
చూచి, ఆశ్చర్యపడ్డారు. తర్వాత "శ్రీకృష్ణుని 4 _త్త్రరీయంచెంగున చిన్న 
పురుగులాగా ఆ (బహ్మరాక్షసుడు వణికిపోతుంచ వాళ్ళ మరింతగా 
విస్మయం చెందారు. 

న్వశ క్రియందలి ప్రగాఢ విశ్వానంవల్ల _ ఏర్పడిన మానసిక 
(పశాంతతయే అనంతశ కి సోతన్సు. కోపో దేకాలు |వశాంత నిరయళ కిని, టో ౯93 లి 

సుదృఢ [కియాశ కని నాళ నంచేస్తాయి. 

కాని కార్యకర్న _ అఆత్మవిశ్వాసంపేరిట అహంకారానికి లోను 
కాగూడదు; వినయం పేరిట ఆత్మవిశ్వానహీనుడు కాగూడదు. ఇట్టి సవ్యమైన 
మానసిక సంతులనాన్నే (ప్రయత్నపూర్వకంగా అలవరచుకోవాలి. 

మన చరిత్రలోని మహాపురుషులను ఒ క్త సారిపరిశీలి సే స్తే అట్టి మానసిక్ష 

సంతులనం పెంపొందించుకోటానికి తగినంత స్ఫూర్తి లభి స్తుంది. స్వార్థ 

త్యాగాల, ధె. దైర్య స్థెర్యాలయొక శిఖరా[గాల నందుకున్న మహోన్నతు లై లెస్ 

ఆ వ్యకులముందు మన మెంత మరుగుజ్జులుగా,' . కొరగానివారుగొ 
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కనుపిస్తామోకదా! ఆలోచనలోనూ, ఆచరణలోను మహాసమర్గులై న ఆవ్యక్తి 

శ్వాలతో పోల్చినప్పుడు మనతో ఏమిచూనుకొని విరోవీగగలం? ముప్పది 

రెండేండ్ల స్వల్పజీవనవ్యవధిలో ఆ శంకరాచార్యుడార్డించిన జ్ఞానసాగరంలో 
ఒక్క బిందువై నా పొందగలమా ? కడు బాల్యంలోనే కష్టభూయిష్టమైన 

సన్యాసిజీవికా న్నే స్వీకరించి, రాష్ట్రీయ పునరుత్థాన సందేశాన్ని చాటుతూ, 

ఈ సువిశాలదేశంలో నలుమూలలా పాదచారియై పర్యటించారు. ఆయన 

నింగినీ నేలనూ ఒక్క చేతిమిదుగానే ఏకంచేసి, (ప్రజలను మేల్కొలిపి 

వాళ్ళలో మన పరంపరాగత జీవన ఆదర్శాలపట్ట నిజమైన చై తన్యాన్ని 

కల్పించారు. అయినా ఎంతటి వినయశీలత ! ఒకచోట ఇలా అంటారు 

_నత్య వి భేదావగమేనాధ తనా వాం శ యాయకీనన్త్యం/ 

నాయ్యుదోహి తరంగః క్యభన నమయ్యుదోన తారంగా 4 

(నీకూ నాకూ తేడా సమసిపోయింది. కానీ స్వామి! నేను నీవాజ్జి, నీవు 

నావాడవు కావు. తరంగాలు సము ద్రానివేగానీ సమ్మదం మాత్రం “తరంగా 

లది కాదుగదా |) 

అట్టి మహోజ్వల జీవితాలను నిరంతరం స్మరించటంవల్ల మన 

హృదయాలుకూడ పదీ ప్ప పమౌతాయి; నిరహంకారంగా, ఆత్మ విశ్వాసంతో 

వాళ్ళ, అడుగుజాడలను అనుసరించ టానికి స్ఫూరి లభిసుంగి. 

అహంకారరాహిత మే విజయం 

అహంకార దర్పాలఛాయ లేశమా(త్రమై నా ఉన్న మైతే కార్యకర్త తన 

సమాజంయొక్క_ సుఖదుఃఖాల్లో సొహార్లపూర్వకంగా, శాదాత్మ్య్యభావనతో 

పాలుపంచుకోలేడు. ఇతరులు తనను ఆడిపోసినా నొచ్చుకోక, వాళ్ళ ఎడ 

స్నేహం కలిఉన్నప్పుడే అది సరియైన స్నేహం అవుతుంది. తన ఎడ 
౧ యం 

ఇతరులు (పవ రించిన తీరువల్ల, ఇతరుల దృషిలో తానెంత అవమానింప 
న్ చ య లు ఇ 

బడినా, తానుమా(త్రం ఏమి బాధపడకుండా ఉండగలిగినప్పుడే, ఆ యా 

వ్యక్తులతో తనకు నిజమైన స్నేహముందని, ఆ కార్యకర్త అనుకోవచ్చు. 
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ఈ అభిప్రాయాన్ని మనోహరంగా వ్య క్తంచేసే ఒక చిన్న పద్యం 
ఉంది. ఒక యువతి, ఒక యువకుడు పరనరం (పేమించుకొన్నారు. 
కాని ఆమె తలిదండ్రులు వారి వివాహానికి ఒప్పుకో లేదు, కాబట్టీ వారిద్దరూ 
ఓకసారి చొలాదూర సాంతంలో ఏకాంతంగా కలునుకొంటారు, గా ఆమను 
గొంతుపిసికి చంపినా ఆమె ఏమాత్రం బాధపడలేదు” అని ఆ యవకుడా 
పద్యంలో అంటాడు! నిజమైన (పేమ ఉంతే, ఒకరిపట్ల ఒకరి (ప్రవర్త రోనలో 
బాధా కోపాలు వ్యకం కావని మాత్రమే దీని అర్థం." మనకు అవమానం 
జరిగిందనే భావన కలిగితే, మనలోని అహంకారాన్ని పూర్తిగా తుడిచివేయ 
లేదని దాని అర్థం. ఇటువంటి ప్రతిసందర్భంలోను మనం శ నెగ్గుకురావలసిన 
అగ్నిపరీక్ష ఇదే. 

తాను స్వీకరించిన మహ త్తర కార్యం అనే హోమాగ్నిలో తన 

అహంకారాన్ని పూర్తిగా ఆహుతిచేసుకొన్నప్పుడు మాత్రమే కార్యకర ఆ 
మహోద్యమానికి ఒక యోగ్యమైన సాధనంగా రూపొందగలడు. సమంగా 

డ్రుతిచేసిన మంచివాద్యం మాత్రమే విద్వాంమని చేతుల్లో మధురన్వరాలను 
వలుకుతుంది. అదేవిధంగా కార్యకర్త తన అహంకార న్వభావంయొక్క. 
వంకర టింకరల నన్ని టినీ నరిచేసుకొంపే, విశుద్దము, స్ఫూ ర్తి(ప్రదమున్గై న 
ఆత్మవిశ్వాస కొర్యదీక్షలయొక్క ఉ శ్రేజకర మైన స్వరాలు అతనిమాటల్లో- 

చేతల్లో అన్నింటిలో చె చై తన్యంతో తొణికినలాడుతుంటాయి. 
వ్యక్తి కి యొక్క సహజసిద్దమైన స్వభావం మార్చానలవికాదు. అది 

కుక్కతోకవంటిది, అని కొందరంటారు. కొని ఇది పాక్షికసత్యం; జీవితంలో 
ఒక లక్ష్యమంటూ లేని వ్యక్తులకు మాత్రమే ఇది అన్వయించదగినది, 
కాని ఒక ధ్యేయంగల మనీషికి, 

“నర కరనీ కరే తో నర కా నారాయణ బన్ జాయ్” 

(స్వయంకృషితో నరుడు నారాయణుడు కాగలడు.) 

అనే సందేశం బాగా అన్వయి స్తుంది. “పతిసాధువుకూ ఒక గతం ఉంది, 
ప్రతిపాపికి ఒక భవిష్యత్తు ఉంది” అని గుర్తుంచుకోండి, “నే నేమాతం 
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మారను; నన్ను నన్నుగా తీసుకోండి” అనే మనస్తత్వం నుసంఘటిత సమాజ 

నిర్మాణంలో ప్రయోజనకారికాదు, “యూజ్ మి (నన్నువాడుకో) అని (వ్రాసిన 

కాళ తుడ్చుకొనే పీచువంటిదది. ధ్యేయానికంకితమై న చై తన్యంగలవ్య కులకు 

ప్రాణర హితమై నవ స్తువులకు వ్యత్యాసము ఉఊండనక్క-ర లేదా ? నిరంతర 

చింతన, అత్మపరీక్షలద్యారా కార్యకర్త తనకవసరమైన సద్గుణాలన్నిటినీ 

అలవరచుకొని, తాను స్వీకరించిన ఆదర్శాన్ని ెసఫలమొనర్చడానికి 

అనుగుణంగా తనజీవితాన్ని మలచుకోవాలి. 

ఒక జీవితం, ఒకే లక్ష్యం 

సంఘటిత జాతీయజీవనం సృజించాలనే ఆదర ఇంతో తా నెంతవరకు 

శాదాత్మ్యం పొందాడో, ఆత్మ పరీక్షద్వారా కార్యకర్త సరిగా అంచనా 

వేనుకోగలుగుతాడు; ఏకాకిగా ఊన్నాగాని, ఎంతమందిలో ఉన్నాగాని తన 

ఆలోచనలను, అనుభూతులను, ఆచరణలను ఉరూతలూగించేవిధంగా 

ఆదర్శం తన _ జీవితాన్నంతటినీ ఆవరించుకొన్న ఏకె కఆవేశంగా 

ఏర్పడిందా లేదా, అనేదికూడా కార్యకర్త (గహించగలుగుతాడు, ఒంటరిగా 

ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి క్రి ఆలోచించేదాన్ని బట్టి , ఆచరించేదాన్ని బట్టి అళని సినలెన 

శీలం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈనాడు రకరకాల ఆశీ | లచ్చితాలు, పొటళు, 

చలనచిత్రాలు, నవలలు, వినోదాలు మొదలైన అధునిక నాగరికతా 

వ్యామోహాలు, యువకుల మనస్సులను ఆవరించటంవల్ల , తెలియ 

కుండానే యువకుడు వాటి ప్రభావాలకులో నయ్యే అవకాశాలు చాలాఉన్నాయి. 

వేలాది ఆకర్ష ణలు అతజ్లీ వ్యెరెలత్తి త్తిసాయి, మనస్పంయమనం లేకపోతే 

పెనుతుఫానులో నట్టనడినం ద్రాన చుక్కానిలేని నావలాగ అవుతుంది అతని 

పరిస్థితి. అట్టి అ స్తవ్యస్త సచి త్తం వ్యక్తి కిని సర్వనాశనం చేస్తుంది. కనుకనే 

“అవ్యబవన్ధితచిత్తానాం [(వసాదో2ని భయంకరి” 

(అస్త స్తవ్యస్త చిత్తుల అన్ముగహంకూడా అపాయకర మైన దే. ) 
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పట్టించి, సర్వ (భష్షతకు దారితీసే నేటి వాతావరణంలో ధ్యేయ వ్రతుడు 
కఠోరమైన ఆత్మపరీక్ష చేసికోవలసిన అవనరం ఎంతె నా ఉంది, 

మరి అట్లాంటివాళ్ళకు కోపంవ సే ఇక చెప్పే దేముంది ? కాబట్టి “పెడదారులు 

నిత్య సింహావలోకనం 

ఈ పని చేయాలంపే కార్యకర (పతి ఉదయమూ, రా శ్రీ 
ఒంటరిగా కూర్చొని తన మనస్సును తాను పరిశీలించుకోవాలి. _ వివేక 
పూరితమై న దృష్టితో, తన మనస్సులో ఏదై నా చెడు తలంపు |ప్రవేశించిం 
దేమో చూచుకోవాలి; అలా ప్రవేశించినట్లయితే, దాన్ని నెట్టిపారేసి, మరు 
నాడు మనస్సు పరిశు[భంగా వుండాలని నిశ్చయం చేనుకోవాలి. పాపిష్టి 

సంగతుల నుండి మనస్సును వెనక్కులాగేనుకుని, తన జీవన (వశానికి 
చెందిన ఆలోచనల్లో నిమగ్నమై పోవాలి, మొదటి రోజులాగే మరునాడు 
కూడా అతడు దుష్ట ఆలోచనల బారివడవచ్చు. అయినా నిరుత్సాహ పడ 
కూడదు. రోజూ తనను తాను పరీక్షించుకోవడం, మళ్ళీ నిశ్చయం చేను 
కుంటూ ఉండటం, అవసరం. క్రమక్రమంగా, తన మనన్సు పాపపు 
టాలోచనలకు అంతగా పరిగెత్సటం లేదనీ, మంచి మంచి ఆలోచనలు 
మనన్సులో మెదులుతూ ఉన్నాయనీ అతడు తెలునుకోగలుగుకాడు. 

రోజూ మన ప్రార్థనను పఠించటం, ఈ దృష్ట్యా ఒక శకి (పదమైన 
సాధన. (పార్గనలోని (పతీమాటా, (పతీ అక్షరం యొక్క ఉచ్చారణా 
సమంగా ఊండాలి, అనే విషయంలో ఎంత (శద్ధవహిస్తాడో, [వతి వదం 
యొక్క అర్థం విషయంలో కూడా అంతటి శ్రద్దా వహించాలి. ఈ రక 
మైన సంస్కారాలు వరే పదే కలుగచేస్తుంపే [క్రమంగా ఆలోచనల్లోకి 
రంగరించుకొని అవే శీలాన్ని సరిదిద్దుతాయి. 
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లౌకిక ఆకర్ష ణలు ఎన్ని ఊన్నప్పటికీ, నిరంతర ప్రయత్నంవల్ల ' 

తాను స్వీకరించిన జాతీయ పునరుజ్జీవనకార్యంమిద పరిపూర్ణఏకా[గ్రతను 
కార్యక ర సాధించగలుగుతాడు. దై వ కల ముందు ఆనురీఆకర్ష ఇలు 

నిలువనేరవు; ఎంత చిన్న (ప్రయత్నం "చేసినానరే అతనికి రై వీళ్ల" కులు 
శ్రీరామరక్షయై, అతని భక్రి కి సామ్యర్థ్యాలను అధికాధికం చేస్తాయి. అప్పుడు 

లక్ష్యసిద్ధిలో నే అతని జీవిశానికి నంతృ ప్రి పి, సార్థక్యం లభిస్తాయి, ఆ ఆనందం 

ముందు " బాహ్యాకర్ణ ణలన్నీ వెలవెలఫోతాయి,” 

లోకమాన్య బాలగంగాధరతిలక్ జీవితంలో రెండు ఉదంతాలు 

న్నాయి. పూర్తిగా పరస్పర విరుద్ధమైన రెండు సన్నివేశాల్లో తిలక్ 

ఎంతటి మానసిక సంతులనమూ, ధ్యేయంయెడ ఏకా (గచితృత కలిగి వుండే 

వారో, ఆ రెండూ తెలుపుతాయి. ఒకసారి కుమారుడికి పెద్దజబ్బుచేస్పే, 

ఆయన కుమారుడి సేవచేస్తూనే “కేసరి పృతిక సంపాదకుడుగా కూడా తన 
బాధ్యతని తూ. చా. తప్పకుండా నిర్వర్తి సూండేవారు. ప(తిక సకాలంలో 

వెలువడేది. ఒక రోజున సంపాదకీయవ్యాసం [వాయటంలో మునిగిపోయి 

వున్న తిలక్ వద్దకు, ఆయన కుమారుని స్థితి (ప్రమాదకరంగా ఉందని 

కబురువచ్చింది. వార్తాహరులతో “వ్యాసం పూరి చేసి వచ్చేస్తాను. ఇంత 

బ్లోకే వె వై ద్యుజ్ణి పిలవండి” అన్నారు. తిలక్ సంపాదకీయం పూర్తిచేసి 

ఇంటికి వెళ్ళి కన్నకొడుకు శవాన్ని మాత్రమే చూచారు, తమ కుమారుని 

అంత్య (క్రియలు ఎంతో గంభీరంగా తొణక్కుం0డా నిర్వర్శించారు. 

ఒక [పథ్యాతగాయకుని పాటకచేరికి ఒకసారి లోకమాన్య తిలక్ను 

తీసికొనిపోయారు. సంగీత సుధాసవంతిలో సభానదు లందరూ ఓలలాడారు. 

కాని తిలక్ కు ఇదేమో పట్టలేదు. తర్వాత ఆ గాయకుడు ఆది గమనించి, 

“నేను బాగా పొడలేదా ?' అని అడిగాడు. “నీగానం ఎంతోబాగుంటుంది; 

సందేహంలేదు. కాని నా చెవులు ఆ భగవానుని దివ్యగానం - భగవద్గీతతో 

నిండిపోయాయి. కనుకనే నేను నీ సంగీతం విని ఆనందించలేకపోయాను” 

అని తిలక్ సమాధానం చెప్పారు. 
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అత్మనమర్చ్పణలోని ఆనందం 

ఆదర్శంకోనం సర్యసమర్పణ చేయాలి అనే భావనచే |పభావితమె న 
హృదయంలో జనించే ఆనందోత్సాహాలు, నిరాశానిస్పృహలను పటాపంచలు 

చేస్తాయి. ఇద్దరు యోగులు భగవత్సాళ్షత్కారం కొరకు తీవ్రతపన్సు 
చేస్తున్నారు. నారదుడు దేవలోకం పోతూపోతూ వాళ్ళవద్దకు వచ్చాడు, 
మరింకెన్ని జన్మలపాటు ఈ తవన్సు కొనసాగి స్తే సాక్షాత్కారం కలుగు 

తుందో ఆ భగవంతుళ్లే అడిగిరమ్మని వారు నారదుణ్ణి అర్ధించారు. నారదుడు 

తిరిగివచ్చి మొదటివాడితో అన్నాడు: “ఇక నాలుగు జన్మలు చాలు” అని, 

ఇది విని “భగవాన్! ఇంకా నాలుగుజన్మలా?” అని కుప్పకూలిపోయాడు. 

తర్వాత రెండవయోగికి ఒక చింత చెట్టు చూపి, “ఆ చింత చెట్టుకు ఎన్ని 

ఆకులున్నాయో అన్ని జన్మలె త్తాలింకా” అన్నాడు. ఇదివినగానే ఆ యోగి 

ఎగిరిగెంతేశాడు. నారదుడు ఆశ్చర్యపోయి, కొరణం అడిగితే అతడు 
“భగవంతుణ్ణి చేరేటందుకు ఇంకెన్ని జన్మలె త్రాలో కచ్చితంగా తేలింది. 

అం'పే భగవంతుణ్ణిచేరుకోవటం ఖభాయంఅన్నమాట. ఎంత ఊరటకల్షించారు?” 

అన్నాడు. అతడామాట అంటుండగానే “ఈక్షణంలో ము కుడవై పోయావు” 

అని అశరీరవాణి పలికింది. అట్టి యావజ్జీవ (ప్రయత్నశకీలత, పరిపూర్ణ 

విశ్వాసం, అచంచలఇచ్చాళ క్రి మాత్రమే అద్భుతాలను సాధించగలవు. 

ఉ త్రిష్టత, జాగ్రత, ప్రావ్యవరాన్ని బోధత 

ఎంతో కష్టవడందే, ఎన్నో త్యాగాలు చేయందే, ఏ మహాకార్యమైనా 
సిద్ధించదు. కార్యక'ర్ణతనవ్య క్రి గతసుఖాలను, కుటుంబంయొక్క సంతోషాలను 
వెలగా చెల్లించి, ప్రయాసలు, ప్రమాదాలతో కూడిన జీవితాన్ని ఆనందంగా 

అహ్వానించి, ధ్యేయవాద పథంలో పయనించాలి. క_ర్హవ్యకలోర తామయ 
జీవిత నొకాయాత్రలో ధృవతార శ్రీరామచంద్రుని ఉజ్జ్వల ఉదాహరణ, 
బాల్యంలో విశ్వామ్మితుని ఆదేశానుసారం త్రి దండ్రులకు దూరమై 
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రాక్షసులతో తలపడ్డాడు, రాజభోగాలు వదలుకొని ఆ [శమవానం చేశాడు, 

తదనంతరం సీతను చేపట్టి, అయోధ్యకు తిరిగివ స్తుండగా మహాభయంకరు 

డె న పరశురాముడిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. తర్వాత కొంచెం కుదుట 
నడి, కొద్దిగా భోగాలు అనుభవించాడో లేడో. వదునాలుగేండ్ల అరణ్యవాసం 

వచ్చిపడింది, ఆ పదునాలు గేండ్తుకూడ పరీక్షా సమయమే _ రాక్షనులతో 

యుద్దాలు, సీతాపహరణం, లంకలో మహాయుద్దం. అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి 

పట్టాలీషి కుడయ్యోడు; రాజవిధి నిర్వహణలో పీత నేవరిత్యజించాడు. తర్వాత 

దుర్వానునిబారినుండి అయోధ్యను కాపాడే నిమి _కమె, ఆయన కోపాన్ని 

శమింపజే సేందుకుగాను, కష్టాలన్నిటిలోనూ నీడలా తనను వెన్నంటి 

నిలచినవాడు, |ప్రాణసమానుడు, ఆత్మీయుడు అయిన లత్ముణుణ్లిగూడ్ 

వదలుకోవలసివచ్చింది. నిజానికి శీలంలోను, సామర్థ్యంలోను, కష్ట 

నహిష్తుతలోను, త్యాగంలోనూ రాముడికి రాముడేసాటి. 

ఒక పద్యకథ. ఒక యువకుడు “ఉత్కంర్ల ' (ఎక్సెల్సియర్) అని 

(వ్రానణన్న జెండా పట్టుకొని ఒక వర్వతమార్గంగుండా సెనుతుఫానులో 

ముందుకు సాగిపోతున్నాడు. ఆ కటికచీకటిలో కొంత సేపటికి ఒక కుటీరం 

కన్ఫడింది. లోపల ఒకదీపం; దాన్ని సమోపించేనరికి ఒక ముదుసలి స్రీ 

ఆగుడిసెలోనుండి వెలుసలకువచ్చి, అతత్తాపి “నాయనా! ఇంత 'పేనుతుఫానులో 

ఎక్కడకుపోతావు; నాకు కొడుకులులేరు; ఇక నీవే నాకొడుకువి, ఇక్కడే 
ఉండిపోయి ఈ ఆస్తంతా అనుభవించు” అని చెప్పింది. అతడామాటలు 

పట్టించుకోలేదు, ఇంతట్లో ఆమె ఆందాల కూతురువచ్చి, ఆ అందొగాజ్లి, ఆ 

కండలుతిరిగిన యువకుని ఊరించింది. “ఇంతవరకు నా హృదయాన్ని 

ఎవరికి అర్చించలేదు. ఇక నన్ను నీకు అర్చించుకుంటున్నాను. ఇక్కడే 

ఊండిపోవా!” అని అంది. ఆ యువకుని సమాధానం యథా పకారంగా నేఉంది, 

“ముందు'కేపోతాను. నన్నేదీ ఆపలేదు” అని ముందుకు సాగిపోయాడు. 
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1857 స్వాతం త్ర్యసమరంలో సాటిలేనిమేటి సేనాధిపతి తాత్యాటోస్టే 

జీవితంలో సరిగా ఇట్లాంటి సంఘటనే సంభవించింది, అజీజాన్ అనే నవ 
జవ్వని ముస్టి ంన రక, అతని పురుషపుంగవ సౌందర్యానికి ముగ్దురాలై ౦ది, 
అతని హృదయాన్ని చూరగొనటానికి తన సొగనులన్నీ చూపింది కాని 
తాత్యా ఆమెను చూచి “ఆంగ్లేయలను తరిమివేయటం ఒక్కరే నాజీవిత 

వాంఛ; నీకు తెలుసుగదా ? నాకు మరొక ఆలోచ నేరాదు! కానీ, నీవు నిజంగా 
నన్ను (సేమినున్న'ప్రెతే, నాకు ఆనందం ఇవ్వదల్పుకుంటే నీవుకూడా 
ఈ మహత్తర కార్యంలో నీ చేయూత ఇయ్యి” అని ఆమెతో చెప్పాడు: 

అజీజాన్ వెంటనే అంగీకరించింది. తనవద్ద నున్న ధనమంతా తాత్యాటోపే 
స్వాధీనం చేసింది. అతని పథకం ప్రకారం ఆంగ్లేయుల సైనిక శిబిరానికి 
పోయింది. అచ్చట ఆంగ్ల సేనాధిపతులకు తన అందచందాలు చూపి వాళ్ళను 
వలలో వేసికొని, వాళ్ళ కదలిక లన్నిటినీ కనిపెట్లి జాతీయవిప వనాయకులకు 

వి యం 

అంద జేసింది. న్వయంగా యుద్ధరంగంలో వీరోచితమరణాన్ని పొందేటంత 

వరకు ఆమె ఈ కార్యం కొనసాగించింది. 

తాత్యాటో పేవంటి వ్యకులే, కేవలం తమ స్పర్శ మాత్రం చేతనే 

త్ష్మదలోహాలను బంగారంగాను, కష్టాలనన్నిటినీ సదవకాశాలుగాను, చివరకు 
వ్యామోహాఅనుగూడ-తమలక్ష్యసాధనకొరకు కొనసాగించే మహాయుద్ధంలో 
అవకాశాలుగాను మార్చుకోగలరు, వివేకానందుడుచెప్పినట్లు, వాళ్లు “భయంకర 
శ క్తి”ని ఉపాసిస్తారు. (“వర్షి ప్ ది "టెరిబుల్”) ప్రమాదాలనే కోరుకొంటారు. 

తమ నరనరాల్లో సెగలురోగ్ ల్వే శక్తితో, తమ కన్నుల్లో ఆదర్శవాదపు 
కాంతిరేఖలతో, వ్యామోహాలు, కష్టాలు అనే తుఫానుల్లో కలవర పాటు 

లేకుండా, స్ట్థెర్యంతో నలుగడల స్ఫూర్తిని వ్రనరింవచేస్తూ, తాము కన్న 

కలల్లోని "ధ్యేయాన్ని సాధించేంతవరకు విజయవథంలో ఒక్కాక్క 

అడుగే వేస్తూ పురోగమిసూనే ఉంటారు, 
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అ ంష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ సంస్థాపకులు డాక్టరు కేశవరావు 

బలీరామ్ హెడ్గెవార్ నాగపూరులో, క్రీ, ¥. 1889 వ “సంవత్సరంలో 
జన్మించారు. శై శవదళనుండి అంతిమశ్వాసవరకు వారిజీవితం మాతృదేశ 
సేవలో నిశ్చలజ్యోతిగా వెలుగొందింది. ఎనిమి దేండ్ల వయస్సులోనే 

విక్లోరియారాణి జన్మదినంనాడు పాఠశాలలో తనకిచ్చిన మిఠాయిలను, అవి 
బానిసమన స్పత్వానికి చిహ్నమనిచెప్పి, చీదరించుకొని పొరవేశారు. వారువేసే 
విచిత్ర (పశ్నలకు పెద్దలు ఆశ్చర్యచ కితులయ్యేవారు, “ఎన్నోవేలమై ళ్ళ 

నుంచి వచ్చిన ఆంగ్లే యులు మనలనెట్లాపరిపాలించగలిగారు?” ఇటువంటివి 

ఆ ప్రశ్నలు. తోటి 6 ఊన్నత పొఠశాలా * విద్యార్థుల్లో “వందేమాతరం” ఉద్యమ 

జ్వాలను రగిలించినందుకు వారిని బడినుండో బహిష్కరించారు. మాతృ 

గర్భంలో ఉన్నప్పుడే వారు దేశభక్తిభావనను అలవరచుకున్నారా 

అనిపి సుంది. 
pen.) 

మూ ర్రీభవించిన ఆదర్శం 

అపురూపాల్లో అవురూపం 

పూణేనగరంలో మెట్రిక్యులేషను పూర్తిచేసిన పిదవ విప్లవోద్యమాన్ని 
అరతిసన్ని హితంగా అధ్యయనంచేయటానికి, దాంట్లో పాల్లో టానికి ఆరోజుల్లో 

విస్త వవీరులకు నిలయమైన కలక త్రానగర ౦ వెళ్ళారు, బెంగాలీ ఆచారాలను 
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పాటించటం మొదలుపెట్టారు; అచిరకాలంలోనే వాళ్ళలో ఒకరె రై పోయారు, 
అక్కడ వివిధ సాంఘిక రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో దూకి, “భారతరేశం 
నలుమూలలనుండి అక్క_డకుచేరిన యువ దేశభ కృ బృందానికి అనతికాలం 
లోనే ఒక స్ఫూ ర్లికేందమయ్యారు. 

ఆ (ప్రతిభావంతుడైన యువకవై ద్యుడు నాగపూర్ చేరుకోగానే 

ఒక ఉజ్జ్వల ఆజీవిక (బట్ కెరీర్ ) వారికోనం కాచుకూ్క్కర్చుంది, అని 

పలువురు ఎంతో ఆశ పడ్డారు, అందరి కండ్రూ వారిమోదే, ఎన్నో పెండ్లి 

సంబంధాలు వచ్చాయి. కాని, సంకుచిత, సాంసారిక శృంఖలాబదం కాదగింది 

కాదు వారి జీవితం. అటువంటి (పతిసాదనలన్ని టికీ, తుదినమాధానంగా వారు 

తమ పినతం డిగారై న ఆబాజీ హెడ్గెవార్ కు లేఖలో, “నా జీవితాన్ని ఒక 
అదర్శాని కంకితంచేశాను. ఆ పూజాపీళం పై నా సర్వస్వాన్ని సమర్పించు 

కున్నాను. అటువంటప్పుడు వ్యక్తిగత నుఖాలకు, గృహస్థ జీవితానికి తీరిక, 
ఓపిక నా కెక్కడిది ?” అని (వాశారు. 

వారిది గర్భుదరి ద్ర కుటుంబం. తనయొక్క, తన ఆ_ప్రబంధువుల 

యొక్క ఉదరపోషణ నిమి త్రమై ఎటువంటి చీకు చింత లేనంతటి సంపదతో 
జన్మించిన న్య కులు దేశకార్యంకొరకు ముందుకురి కేవా రిని-అట్లి ఉదాహరణలు 

కూడా చాలా అరుదుగా ఉన్నా-కొందరిని మనం చూచి ఉండవచ్చు. అయితే 

డాక్ట ర్జీ అపురూపుల్లో అప్పరూపులు. కటిక నీదరికంతో, అర్హాక కలితో 

సతమత మవుతున్నా, తనకోనంగాని, కుటుంబంకోనంగాని ఒక గ్రాపై "సె సాకూడా 

సంపాదించాలన్న ఆతోచనే వారికి రాలేదు. వారు వైద్యులే; అయినప్పటికీ 

ఎన్నడూ వై ద్యవృ త్తి స్వీకరించలేదు, “జాతికి వైద్యుడు కావటానికే 
వారి నిర్ణయం, 

దీపకళిక 

దుర్భరదారి ద్యం ఆత్మ సఖునిలా వారిని అంతిమశ్వానవర కు అంటి 

పెట్టుకొ నేఉంది, వారు నెలలతరబడి ఏకభు _క్తంత్ కోనే కాలశేపం చేశారు; 
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చాలాసార్దు చినిగిన దుస్తులతోనే గడిపేవారు. జీవితపు కనీసావసరాలకు 
గూడా వారి కెప్పుడూ లోశ్చే, 

ఒకనాడొక పెద్దమనిషి డాక్టర్ జీని చూడవచ్చాడు. సంభాషణ 
పూ_ర్తికాబోతూంే డాక్టర్ జీ వారిని తేనీరు శ్రాగివెన్ళ మని కోరారు; 
లోపలికి కబురు పంపారు. పదినిమిషాలు గడిచాయి; తేనీరురాలేదు. మరో 
పదినిమిషాలూ గడీచాయి; ఇంకా రాలేదు. ఆ పెద్దమనిషి వెళ్ళాలని తొందర 

పడుతున్నాడు. విషయం తెలుసుకుందామని. డాక్ట కాజ్ లోపలికి వెళ్ళారు. 
లోపల మంచినీరుతప్ప ఇం కేమిలేదు. వదినగారు కూర్చుని ఉన్నారు. 

అంగడికి వెళ్ళిరావటానికి కూడ ఎవరూలేరు. అందుచేత డాక్టర్ జీయే 
న్వయంగా వెళ్ళి పంచదార, తేయాకు తీసుకువచ్చారు. కాసేపటికి "ఆ పెద్ద 
మనిషికి తేనీరు ఇచ్చారు, విషయం బోధపడటానికి ఆ పెద్దమనిషికి అస్టేసే 
పట్ట లేదు. ఎంతోకాలంగా డాక్టర్ జీ తెలిసిజన్నా, వారియొక్క ఆర్థి తిని 
గురించి ఆయనకు బొ శ్రిగాతెలియదు. ఎప్పుడూ చిరునవ్వులు చిందే వారి 

ముఖం, ఉజ్జ్వలమైన వారి ఉత్సాహం, సాం[కామికహానం, అందరినీ ఆకట్టు 

క్రొనే అలవాట్లు, సర్వత మాధుర్యాన్ని, ఆనందాన్ని, వెదజల్లుతూడిం"ే, 

నూసేవారెవరికి డాక్టర్ జీ ఎల్లి విపరీత పరిస్థితుల్లో జీవించేవారో ఊహకైనా 
అందే దేకాదు. తనను తాను నిశ్చలంగా “ దహీంచుకుంటూ, నలుగడలా 
వెచ్చదనాన్ని, వెలుతురును వెదజల్లే దీవకళికవంటివారు డాక్టర్ జీ, 

ఆ సంమటన జరిగిన వెటనే ఆ పెద్దమనిషి నాకు కబురుపంపి 
డాక్ట ర్జీయొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను గురించి వివరంగా చెప్పుమన్నారు. 

ఆ దుర్భర పరిస్థితులను తెలుసుకొని ఆయన నిశ్చేస్టులయ్యారు. ఎంతో 
బాధపడి, “వారి ఆర్థికమై న చిక్కులను తొలగించటానికి ఎందుకు 

(ప్రయత్నించ లేదు” అనీ నన్ను కోపపడ్డారు. “శివరాత్రి ఆకలిని ఫకాదశి 
తీర్చగలదా 1 ?” అని నేను అన్నాను, కొద్దిక్షణాలు గంభీరంగా ఆలోచించి 
నేను దీన్ని భరించలేను; (ప్రతినెలా పాతికరూపాయలు ఇస్తాను; అధమం 
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అతిథి మర్యాదలు నడిపేందుకై నా మిరు తీసుకొని తీరాలి, కాని ఈ సంగతి 
మాత్రం డాక్ట ర్జీకి తెలియకూడచు సుమా ! అన్నారాయన, *వారితో 
ఈ విషయం మిరే చెప్పండి" అన్నాను. ఇట్టి విషయాల్లో డాక్టర్ జీ 
సంగతి ఆయనకు బాగా తెలుసు కనుక, వారితో వ సావించటానికి 

సాహసించలేదు. అంతటితో ఆ కథ ముగిసింది. 

వీగిపోయిన సామెత 

జ్వలంతమై న ఆదర్శవాదానికి తోడు, తాను స్వీకరించిన జీవిత 

కొర్యానికి అనుగుణంగా తననుతాను సంస్కరించుకోగల ఇచ్చాళకి) అనే 

ఉత్తమోత్తమ గుణానికి వారు ఒక ఉజ్జ్వల ఉదాహరణ. వారిది ఉగము, 

సాహసోపేతమునై న స్వభావానికి పేరుగన్న కుటుంబం. పి శ్రార్జితమై న ఆ 
“ఆస్తిని వారసత్వంగా డాక్టర్ బీ పూర్తిగా పుణికిపుచ్చుకున్నారు, 

ప్పురెతోపుట్టి నబుద్ధి పుడకలతోగానిపోదు" అనీ, “న్వభావో దురతి క్రమః' 
అనీ అంటుంటారు. "తల్లి దండ్రులను జాగ త్తగా ఎన్నుకోవాలి" అనే విచిత్ర 
వాక్యంకూడా ఆ అర్థాన్నే సూచి స్తుంది. కానీ, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని బలహీన 

పరచే ఇట్టి అభి ప్రాయాలన్నీ అనత్యాలని డా కర్ జీ నిరూపించారు. వివిధ 

స్వభావాలుగల వ్యక్తులను కలబోసీ, సుసంఘటితము, సామరస్యపూర్షము 

ఐన ఒక సమష్టిగా నిర్మించాలనే దృఢనిశ్చయం చేసుకొన్ననాటినుండి 
తననుతాను సంస్కరించుకోవాలని వారు నిర్హయించుకున్నారు. డాక్టర్ జీ 
పూర్తిగా మారిపోవటంచూచి, అంతకుపూర్వం వారినెరిగినవారు ఎంతో 
ఆశ్చరం ఎర్యపడ్డారు. సంఘాన్ని స్థాపించినత రువాత వారు కటుచై న మాట అనటం 
గాని, ఎంతటి రెచ్చగొ స్ట్రేవరిస్టితిలో నైనా ఊద్విగ్నత పొందంటంగాని ఎవ్వరూ 
చూచిఎరుగరు, ఎవరై నా ఒకవేళ తమతో కటువుగామాట్లాడినా తాముమా త్రం 
చిరునవ్వు నవ్వేవారు. ఆ నవ్వు ఎదుటివాడి వ్యతి రేకతలో నివాడిని పోగొ స్రేది, 
వారిలోని ఆంతరికకోపాగ్ని అప్పుడప్పుడు వెలికివచ్చేమాట నిజమేకాని 
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మున జొతిమోద అవమానాలు, కళంకాలు విరుచుకుపడినవ్వ్పుడు, మన (ప్రజలు 

మూగగా వాటికి తలవంచటం, చూచినప్పుడుమ్మాత్ర మే అట్రిది సంభవించేది. 

నహోన్నతమెన మన సాంస్కృతిక వారనత్వం ఆధారంగా 
య 

| 

చేసుకొని ప్రారంభమై న జాతీయ పునస్సంఘటనాశార్యానికి అంకిత బైన 

ఒక నజీవోదాహరణగా, వారు నిలకడగా, తీవమైన న్వయంక్యషితో 
“పతి చీన్న విషయంలోనూ, తమను తొము మార్చుకున్నారు, నివ్వులు[గ్ ప 

దిహిరంగోపన్యాసాలు, తాశా లికంగా ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కరిగించవచ్చు; 
కొని వ్యామోహాలు, వ్యతిరేకతలు అనే 'పెనుతుఫానులతో నిరలగా. ఎదిగే 
జ్యోతులవంటి, సమర్చిత హృదయాలయొక్చ_  శాశ్యత సంఘటన 

నిర్మాణంలో అవి ఏమాత్రం సహాయపడవని స్వానుభవంతో వారు 
(గ్రహించారు. [ప్రయోజనం కనిపించక పోగా, అటువంటి ఊది కోపన్యాసాలు, 
ఎరుక లేకుండానే అయినప్పటికి, తనయొక్క (వళిన్సమలఅను విమర్శించటు, గ్గ జ 
నడిలీధికీడ్పడం అనే చవుకదారు సంతృ పినిపొండే మన సత్యాన్ని 

అలలే అలలో 

అలవర చటంద్వారా సంఘటనకు హానిమా[తమే కల్సి సాయి. మన బిపచకు, 
గ ఆటో టి వినాశనానికి -అంతరూ ఇతరులుకాక మన (ప్రజలే వాథ్యలు అనే ఒక చారిత్రక 

గణపాఠాన్ని గుర్తించి, తదనుగుణంగా సమాజంలో స్వేరణతోలూగిన 
సంస్కరణ కలించడాని కాళిచిన సంఘంవంటి సంసలో అటువంటి 
మనస్తత్వానికి స్థానంలేదు, 

సంఘం (ప్రారంభిందటానికి ముందు డాక రొజీహత ఒక నివ్వు 
(గక్కే ఉపన్యానకు లే. 1921 నహాయని రాకర్ ణోద్యమసమయంలో వొడి 
ఒక మహోగ్మవసంగానికి వారిని నిర్బంధించారు; విదోహనేరం మోసి 
బోను ఎక్కించారు, న్యాయస్థానంలో తమపై వచ్చిన అభియోగానిక 
వ్యతిరేకంగా వారు అభినివేశరత్రో చేసిన వాదనను విని న్యాయాధికారి 
అసలు ఉపన్యానంకం పె ఈ (ప్రతివాదమే మరింత విదోహకరంగా ఉంది! 
అని వ్యాఖ్యానించాడు, కాని సంఘం (పారంభించినతరువాత వారు తమ 
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ప్రసంగాల్లో ఎంతో సంయమనం చూపించారు. ఆ తర్వాత వారి (ప్రసంగాలు 

శ్రోతల హృదయాలను రగిలించేటంత భావగర్శిశాలుగా ఉన్నప్పటికీ, 
రెచ్చగొ'ప్రేటంతల' తీ వములుగా ఎన్నడూ ఉండేవికావు, పిచ్చాపాటిగా 

మాట్లాడే మాటలు గూడ శోతలహృదయాలకు హత్తుకుపోయేటంతటి 
మధురంగా ఉండేవి, సమాజాన్ని సంఘటితపరచెవ్య కి కి మాటల్లో 

మధురిమ తప్పనిసరి అని వారు న్వానుభవంద్వారా [గహించారు. 

అభినవ అజాతశత్రువు 

ఈ పరివర్తన ్పెపెది ఏమా(త్రంకాదు. అది వారి స్వభావంలో 
అంతర్భాగమయేటంత (పగాఢంగాను, శాశ్యతంగాను జరిగి, మనో 

వాకొయ కర్మలో అతినసహజంగా వ్యకమైంది, సన్నిహిత సంపర్క౦వల, 
వూ 6) మకీ రా (ae) 

పరిశీలనవల బండారం బయటపడే “దూరప్పకొండలు నునుపు" (ప్రసిద్ధి 
ళం 

కాదు వారిది. “ఎంతటి వీరుడై నా, వీడా! అనిపి సాడు సేవకుడికి 

అని ఆంగ్ల ౦లో సామెత ఒకటుంది. దీనికి వారు (పత్యుదాహర ణం, 

చేరువైనకొద్ది అందరు వారిని మరింత అధికంగా ఆరాధించేవారు. ఆంత 

రంగికజీవితంతోను, బహిరంగజీవితంఛోను వారి శీలం ఒకేవిధంగా 

సరిపూర్తసామరస్యంతో ఊండేది, సామాజికరంగంలో వారి ప్రతిస్పర్ధలు 
కూడ వారి వ్యకి త్యాస్సాగురించి (వేలె తిచూపటానికి ఏమాత్రం ఆస్రారం 

అజ స అజాత + "లా 

లేని పదతిళో ఉదా తము, ఉజ్వాలము, పవిత్రము, పొరదర్శకముగా వారి 
లా ఆవి జ - 

నీలముండేది. 

బారిష్టర్ అభ్యంకర్ ఆ |పొంతంలో ఒక [ప్రముఖ రాజకీయ 

నాయకుడు, ఆయన సలుకే పిడుగు, తన (ప్రత్యర్థులను వీధికి ఈడ్వటంలో 
ఆయనది ఆందెవేసినచేయి. ఎన్నికల సమయంలో (పత్యర్గులను దెబ్బ 

తీసేందుకు ఆయనకు ఈ గుణాలు బాగా అక్కరకువచ్చేవి. ఒకసారి డాక్టర్ 
ముంజే ఆయనతో పోటీచేశాడు. డాక్ట ర్ ముం జేకు డాక్టర్ జీయొక్కం, 
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సంఘంయొక మద్దతే (ప్రధానమై నదని ఆ బారిష్టరు ఊహించుకున్నాడు. 

కొబిట్టి ఒక బపహిర ంగోవన్యానంలో డాక్ట కొజీని, నంఘాన్ని విమర్శిద్దామని 

నిశ్చయించుకున్నాడు. తన ఉపన్యాసం కొనసాగిస్తూ డాక్టర్ ముంజేను 

సమర్థించే వారందరినీ "పేరు పేరున తూర్పార పట్టాడు. కొని, డొ క్షర్బీని 

సరించి (పన కి తెచ్చేసరికి మరుక్షణంలో ఆయనకంఠం మెత్త బడిహోయింది. 

డొ క్షర్ హెడ్లేవార్ ను పల్లె త్తుమాట అనలేను అని నిర్మొహమాటంగా ఒప్పు 

కున్నాడు. ఊ(దేకపూరితమై న ఎన్నికల ఉద్యమంలో అభ్యంకర్ వంటివ్య కి 

ఇట్లా బహిరంగంగా అంగీకరించాడం పే ఇక ఊహించండి! 

ప్రత్యద్ధలతోగూ డ డా క్రర్జీస్ సంబంధాలు పె పెఅభ్మిపాయభేదాలచే 

(వరావితం కానంతటి (పగాఢమైనవి. కలకత్తాలో ఉన్ననాటినుండి గూడ 

ని పటిష్టం చేయటానికి అంకితమె, వ్య క్తులందరికోను, అన్ని సంస్థల 

భు _ చివరకు తాను ఏవిధంగాను ఏకీభవించని వ్య కృులతోగూడ 

(సేహలిమానాలతొ నహకరించే మనఃస్థితిని వారు అలవర్చుకొన్నారు, 

జకీయమై న ఈర్ష్యాసూయలకు, వారు శావీయలేదు. సంకుచితమై న ఆలో 

చనల నీడలను దరిదాపులకుగూడ చేరనీయనంతటి తేజస్సుతో దేశభక్తి 

జ్యోతి వారిహృదయంలో ఎల్లప్పుడూ ఊది సలంగా వెలుగుతూ ఉండేది. 

ఒకసారి అయిదువందల రూపాయలు అప్పుగా ఇప్పించదలసిందిగా 

ఒకమిత్రుడు డాక్టర్ జీని కోరాడు, అప్పటికి అర్థరాత్రి కావచ్చింది. డాక్ట ర్జీ 

సందిగ్గావస్థలో వడ్లారు. అప్పుడు వారు నేది, పరానకి అభ్యంకర్ వద్ద వదకు వెళ్ళి 

తనకు డబ్బు కొవాలని కోరారు. మారుమాట చేకుండ అభ్యంకర్ 

అయిదువందలు తెచ్చి డాక్ట ర్జీ చేతిలో పెట్టాడు. బుణపత౦ (వౌ "సేందుకు 

కాగితం కలం ఇప్పించమని డాక్టర్ జీ అడిగారు. అది విని ఒక్కసారి 

విరుచుకుపడి “డాక్టృ ర్సాబ్ ! డాక్టృ ర్ 'హెడ్డెవార్ నుంచి బుణపత్రం 

(వాయించి పుచ్చుకోవటానికి నాకేమై న మతిపోయిందనుకుంటున్నారా? అట్లా 

చేసే నాగపూర్లో అంతా నన్నుచూచి నవ్వుకోరా?” అన్నాడు అభ్యంకర్. 
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సామాజిక రంగంలో తనకు ప్రత్యర్థులైన వారి మనస్సుల్లోగూక్ష 
అంతటి పరిపూర్ణమైన (శ్రద్ధను, విశ్వాసాన్ని కరిగించేటంత టి విసద్ధశీలం 
వారిది, దుర్యోధనుజ్తగూడ “సుయోధనా అని సర్వదా సంబోధిస్తూ ఉండే 
యుధిష్టిరుని వంటివారు డాక్ట ర్జీ, నమ్మశక్యంగాని అశ్వత్తామ మరణవా ర్త 

యుద్ధభూమిలో వ్యాపించిన పుడు, నిజొనిజాలను, తనకు అతిముఖ్య వ్రత్యి 

అయిన యుధిష్టిరునిద్వారా నిర్దారణ చేనుకోదలదాడు (దోణుడు, మి తులు, 

శ|తువులు గూడా ఒకేవిధంగా విశ్వసించేటువంటిదిగా యుధిషిరుని 
© 

సత్ర్రవ_ర్తన ఊండేది, నిజంగా మిత్రులేతప్ప శ త్రువులెవ్వరూలేని అభినవ 
అజాతశత్రువు డాక్ట రజీ, 

పెరుగుతున్న నంఘశ క్రి దేశంలోని “తుతవరమై న (ప్రశాంతతకు 
(పమాదకోొరి అవుతుందేమో అని, మధ్యపరగణాలలోని [ప్రభుత్యం భయపడి 

(ప్రభుత్వోద్యోగులు స సుఘ కార్యకలాపాల్లో పాల్గోరాదని ని ఇధిస్తూ 19892 లో 

ఒక ఆజ్ఞను జారీచేసింది. పురపాలక సంఘాలు, జిల్లా సరిష త్తులుగూడ 

అటి ట్ర చర్యలను అమలుచేయవలసిందని సూచించింది. ఆలోచనా హన్యము, 

జాతి వ్యతిరేకమునై న ఈ (పభుత్వచర్యపట్ల [పొంతమంత టా గగ్గోలు 

పుట్టింది. [పొంతీయ శానననభలోగూడ అది (వతిధ్వనించింది. శాననసభలో 

(ప్రభుత్వంపై అభిశంసన తీర్మానం (ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తీర్మానాన్ని కేవలం 

హిందువు లేగాక, ముస్తిములు, క్రై స్తవులు, పార్శీలు, తదితరులందరూ 

సమర్శించారు. తర్వాత కొద్దిరోజులకు నుం క్రివర్గమే పదవినుండి తొలగి 

పోయింది, 

అబేయులు 

ఫొగరుబోతుతనానికి పేరుపడ్డ వ్య కులుగూడ, డాక్ట రజీ ఎదుట 

ఎంతో వినయంగా, మర్యాదగా ప్రవ ్రి రించేటంతటి జ క్తి మంకమై న అసా 

మాన్య వ్యక్తిత్వం, వారికి తమ సౌళీల్యంవల్ల సమకూడింది. నాగపూర్లో 
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ఒకవ్యక్తి తనను “సేనాధిపతి” అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు, తాను అధ్యక్షత 

వహించని ఏ సమావేశమూ ప్రశాంతంగా సాగనివ్వనని అతని (ప్రతిన, 
ఆ సేనాధిపతిని ఆశ్రయించి ఒక గుండాసేన ఊండేది. అతడు అధ్యక్షత 

వహించని కారణంచేత “అనుమతి లేని” సమావేశాలమై ఆ సెనికులు విరుచుక 

పడేవారు. కొద్దినిముషాల్లో అట్టి నమావేశాలు, గందరగోళంలోపడేవి; చెల్లా 

చెదురయ్యేవి. ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ జీయొక్క మిత్రులొకరు పొరుగూరినుండి 
వచ్చి నాగపూర్లో ఒకసభలో |ప్రసంగించవలసిఉంది, కాని ఆ సమావేశం 

ఏర్పాటుచేసినవారికిమా(త్రం సమావేశాన్ని ప్రశాంతంగా సాగనివ్వడేమో 

ఈ సేనాధిపతి, అన్న బెంగపట్టుకుంది; కానీ డాక్టర్ జీ నిమ్మకు నీరె _ర్తినట్లు 

హామోఇచ్చారు. దానితో విశ్వానంకలిగి వారు సభఏర్పాటుచేశారు. సమావేశం 

ప్రారంభమయ్యేసరికి “సేనాధివతి” తన సేనతోపాటు అక్కడకు చేరాడు. 
అతడు రావటంచూచి డాక్టర్ జీ ఎదురువెళ్ళి ఎంతో ఆదరంతో ఆహ్వానించి 

తీసుకవచ్చి తన పక్కన కూర్చుండ బెట్టుకున్నారు. ఆ ఉపన్యాసకుడుకూడా 

మంచి ఊపులో ఉన్నాడు; సేనాధిపతికిచెందిన పక్షాన్ని కడిగిపారే స్తున్నాడు, 

సేనాధిపతి కోపంతోరెచ్చిపోయి ఇటూఅటూ చూచేవాడు; నిశ్చలంగా, 

నిబ్బరంగా ఉన్న గంభీర మూ రి తన పక్కనే కూర్చుని ఉండటం చూచి 

నప్పుడల్లా కాళ్లు చేతులు చల్ల బడి ఊసూరుమని కుర్చీలో వాలిపోయేవాడు, 

దాదాపు రెండుగంటలు పైగా ఆ సమావేశం (ప్రశాంతంగా సాగిపోయింది, 

'కిక్కు_రుమనలేదేమిని సభ పూ ర్తీఐపోయినతర్వాత (ప్రశ్నలు గుప్పించారు 

అతని అనుచరులు. “ఆయన పక్కన కూర్చున్నాడు; నే నేంచేయను” 

అని అతడు అన్నాడు. 

అనుపమ ఎకతాసాధకుడు 

అనంథ్యాక మైన వ్య క్షులను ఒకటిగాచేసి వారిలో (పతిఒక రిని 

ఆదర్శ జొతీయ కారక ర్తగా రూపొందించి, యావ త్తుజాతియొక్క 

నుసంఘటితజీవనం తరతరాలు నిలువటానికి భూమికగా, శాశ్వతమైన 
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నంప్రదాయాలను, న్ఫూ ర్తిపదమైన ఉదాహరణలను రూపొందించటానికి 
పర్యతోపమాన భారాన్ని, ఆరాటాన్ని, వ్యథను వారు తమ హృదయంలో 

వహిన్తుండేవారు. ఎన్నోవ్య కి గతమెన గడు సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ 
అణా అననే ర (అ 

కూడ వారు ఇదంతాచేశారు ! కానీ వారి జీవితంలోని (ప్రతిక్షణం లోలోవల 

పనిచేస్తున్న ఈ (పగాఢభావ [ప్రవాహాలను ఎవరూ పసికట్ట లేకపోవటం 
ఎంతో ఆశ్చర్యం. డాక్టర్ జీ పరిచయంలోకీ వచ్చినవారంతా వారిలో 

. ఎల్లప్పుడు "పెలుబుకుతూండే హర హాసాల స్వచ్చ (సోతన్సులో ఓలలాడు 
ఉం 3 ల యల 

తుండేవారు. రకరోకాలవ్యకు లు, విభిన్న మనన త్వాలవారు, ఎప్పుడూ 
అజ గో జాతీ 

వారిచుట్టూ మూగుతూండేవారు. డాక్టర్ జీ “మానవ. జంతు పదర్శనశాలను 

నిర్వహి సున్నారని వారి స్నేహితులు హాస్యోకు లాడుతూండవారు. కాని, 
ఏ లి అల 

డాక్టర్ జీ సత్సంగంలో ఉన్నంతకాలం ఈ “జంతు పదర్శనిశాంలోని 

ఎ ఒక్కరూ ఎవిధమై న అసంగత భావనను పొందేవారు కారు. పిన్నలు 

'పెదలు, సనాతనులు అధునాతనులు, చదువుకొన్నవారు చదువుకోనివారు, 
a 

ధినికులు దరి (ద్రులు-ఎల్ల రూ డాక్ట రొజీతో సమాన ఏకత్వానుభూతి 

పొందేవారు. వారితో ఉన్న సామరస్యం, చాకచక్యం అట్టి వి. ఇతరుల 

దృషిలో ఎంతటినీచుడు, లోవభూయిషుడు ఐన వ్య కికూడ, వారి దృష్షిలో 
ye) ౪ స వం! 

మాతం కొర గానివొడు కొడు, 

నిరహంకారత 

అహంకారంచేత అణుమాత్రమై నా కలుషితంగాని వరిపూర్ణ వినయ 

భావన వారి అప్పరూపమైన ఈ సర్గుణానికి మూలాధారంగా ఉండేది. పేరు 

(ప్రథ్యాతులకోసం, అంతస్తు, అధికారాలకోనం వారెప్పుడూ తావత్రయపడ 

లేదు; (ప్రారంభంనుండికూడ, సంఘానికి అధినేతగా ఊండదగిన వ్య కి కోసం 

ఎల్లప్పుడూ వారు వెతుకుతూనే ఉండేవారు, అట్టి వారికి తాను అనుచరుడుగా 

ఉంటూ ఇతర కార్యకర్శలందరకు, ఒక సజీవోదాహరణగా ఉండాలని 
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వారు కోరుకున్నారు. నిజానికి, ఒక హిందూమహానాయకుణ్హి సంఘానికి 

అధినేతగొ తీసుకొనిరావటానికి నిరవధిక (ప్రయత్నాలు. చేసికూడ 

విఫలురయ్యారు, ఎన్నో సద్దుణాలు కలిగిఉన్న ప్పటికీ, ఆ మహానాయకుడు 

సంఘకార్యంయొక ఆంతరిక శ క్రి సామర్థ్యాలను అవగాహన చేసుక్షోలేక్త 

పోయాడు; నుముఖత చూపలేదు. డాక్ట ర్జీ ఎంతో నిస్పృహ పొందారు, 

అయినా తమ అన్వేషణ మానలేదు, “స్వయమేవ మృగేంద్రతా'-_ మృగాలకు 

సింహం సహజంగా రాజు-అన్నట్టు కేవలం తమ సద్దుణాల (పభావంచేత నే 

వారు సంఘానికి అతిసహజంగా నాయకులయ్యారు. కాని అంతిమదినంవరకు 

వారు ఆ పదవిని అధిష్టించటం విషయమై తమను తాము సమాధాన 

పరచుకో లేక పోయారు. 

డాక్టర్ జీ ఎంతటి ప్రబలులై నప్పటికి ఎన్నడూ విరవీగలేదు, 
తోటి కార్యకర్తలు, స్వయంసేవకులు అతిసహజంగా చేసే (ప్రశంసలను 

కూడ వారు నివారించేవారు. ఆ విషయంలో వారు ఎమా(త్రం రాజీవడేవారు 

కాదు. 1940 లో పూనాలో జరిగిన శిక్షణళిబిరాన్ని సందర్శించి వారు 

నాగపూర్కు తిరిగివ స్తున్నారు. వారికి స్వాగతం పలకటానికి నేను రైల్వే 

స్టేషనుకు వెళ్ళాను. బండి ఆగింది; చిరునవ్వుతో వారు కనవడ్డారు. పూల 
మాల వేద్దామని ముందుకు వెళ్ళేసరికి “వద్దు అన్నట్లు ఊరిమిచూచారు, 

చానీచాచని చేతులు ఆగిపోయాయి. వెంటనే వారు నవ్వుతూ “నేను 

నాయింటికి వస్తున్నాను. ఇదంతా ఎందుకు? వీరు మన గౌరవనీయ 
అతిథులు, సన్మానించవలసింది వీరిని” అని అంటూ తమతో ఉన్న ఒక 
సజ్ఞనుణ్ణి చూపించారు. వెంటనే ఆ అతిథికి పూలమాల వేశాను, డాక్టర్ జీ 

జీవించి ఉన్నంత కాలం నే నొక్కసారై నా వారికి పూలమాల వేయలేక 

పోయాను, వారు మనలను వీడిపోయినతర్వాత వారి మృత దేహానికి మాత్రమే 

పూలదండ వేయగలిగాను, ఛాయాచి(త్రాలకుకూడ వారు అంతటి విముఖులే, 
తోటి కొర్యక_ర్తలు ఎంతోపట్టుదిడితే, ఎప్పుడ నా ఒకసారి తమ ఛాయా 

చిత్రం తీయటానికి అంగీకరించేవారు. 
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తాము తమపట్ల ఎంత కఠోరంగాను, నిర్మొహమాటంగానూ ' 

ప్రవరిించుకొన్నప్పటికీ, మనలో (ప్రతిఒక్ష రిపట్ల ఎంతటి స్నేహసము ద్రులు 

వారు! విసద్ధము, స్వార్థరహితమునై న ఆ _పేమయొక్క_ లోతులను 

వర్తించడానికి మాటలుచాలవు, మాతృహృదయంయొక్క అంతులేని ఆపేక్ష, 

తండ్రియొక్క నిరంతర శ్రద్దా పరిశ్రమలు, గురువుయొక్క స్ఫూ ర్రిప్రద 

మార్గదర్శనం పరాకాష్టనంది వారి హృదయంలో నంపూర్ణనమన్వయం 

పొందాయి, ఆదర్శమూ ర్రిగా వారిని ఆరాధించడం నాకు గర్వకారణమైన 

సదవకాళంగా భావిస్తాను. అట్టి మహాత్ముని ఆరాధించడం వ్య క్యారాధనను 

అతి|కమించి ఆదర్శాన్నే ఆరాధించటం కాగలదు. నిజానికి వారే నా ఇష్ట 

దెవం, 

క్ర ర్మృయోగం 

అనన్య మనస్త మైనశ్రద్ద, విశుద్దశీలం, సొటిలేనినంఘటనకౌళశలం, 
జీవన్మివతంగా తాము స్వీకరించిన కార్యంయొక్క అంతిమ విజయంపట్ల 

దుర్చమమైన విశ్వానం, పరిశ్రమించటానికి అంతులేని సామర్థ్యం మాత్రమే 
వారు చేపట్టి నకృషికి మూలధనం, ఎంతటి కష్టానికై నా వారు వెనుదీయ లేదు, 

అంతిమదశలో అనారోగ్యంవల్తనై నా, శారీరక, మానసిక పరిశ్రమయొక్క 

తీ వత మందగించకుండా ఉండేటంతగా శరీరాన్ని నిర ర్ల క్ష్యంచేశారు; 

(శ్రమించారు, దిగజారిపోతున్న వారిఆరోగ్యపరిస్థితిని చూచి తోటికార్యక ర్త రలు 

ఆందోళనతో సతమతమయ్యేవారు. అదేవిధంగా పరిశ్రమ కొనసాగి స్తే వారి 
శరీరం ఎక్కువకొలం దానికి తట్టుకొని నిలవదనిగూడ కొందరు హెచ్చ 

రించారు. కాని, అటువంటి వాటన్నిటికీ ఒక పే సమాధానం, ““అసలీళరీరం 

దేనికి ? నంఘకొార్యంకోసమేకదా !” అంతటితో ఆ (ప్రసంగం ముగిసేది 
వారు విరతి, విశ్రాంతి ఎరుగరు. వారిది కర్మయోగం, నిరంతర తీ (వ్రకృషి 
ముఖ్యంగా యౌవనంతో _ వారికి ఇష్టం, “ఉత్సాహంతో కార్యశీలురుగా 

ఉండటానికి ఎట్లాగూ వీలుపడదు మునలితనంలో, మరి యోవనంలోకూడ 
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అకర్మణ్యతకు ఆలవాలమై తే ఎట్లా ?” అని వారు అంటుండేవారు. తోటి 

కార్యకర్తల ఒ త్తిడివల్స ఒకవేళ వారు ఏదైనా ఒక (ప్రదేశానికి వీ(శాంతికి 

వెళ్ళినా, అక్కడా, ఆ చుట్టు ప్రక్కలా కొన్ని శాఖలను [పాఠరంభించందే 

విశ్రాంతిని తీసుకునేవారుకాదు ! 

1080 లో వారి ఆరోగ్యం తీవ్రంగా విషమించింది. పూరి 

విశ్రాంతిని గె కొనాలని వె ద్యులు సలహాఇచ్చారు. ఆ సమయంలో నేను 

వారివెంట ఉన్నాను. వై ద్యం సాగుతూనేఊంది. క్రమబద్దంగా మందులు 

ఇ స్తున్నారు. కాని ప్రయోజనం మాత్రం కనిపించలేదు. వై ద్యుడు దిగను 

చెందాడు. చికిత్సాపద్దతిని ఒకసారి సింహావలోకనం చేనుకుంటూ డాక్టర్ జీ 

ఎన్నిగంటలకు ని ద్రపోతార ని ఆ వైద్యుడు అడిగాడు. “ఎప్పటిలాగే 6 రా|తి 

ఒంటిగళిటకో, ఒంటిగంటన్నర కో పరుంటారు” అని నేను బదులుచెప్పాను, 

అది విని స్తంభించిపోయిన వైద్యుడు “అందుకే వారు కోలుకోవటంలేదు, 

బహుళః మోరే వారిని ముందు పడుకోనివ్వటం లేదనుకుంటాను. వారు తప్పని 

సరిగా రాత్రి 10 గంటలకు పరుండాలి'* అన్నాడాయన. అంత సెందలకడనే 

వారు నిద్రపోయేట్లు చేయటం నావల్ల సాధ్యం కొదని నా అశక్తతను 

అంగీకరించాను. “నరే! ఆ పని మిరు చేయలేకపోతే, నేనే న్వయంగా 

చేస్తాను” అన్నాడాయన. దానికి నేను సంతోషంగా అంగీకరించాను. ఆరా త్రి 

9 గం॥ లకు ఆ వై ద్యుడు వచ్చాడు. అప్పుడే భోజనం చేసి డాక్టర్ జీ తమ 

గదిలో ఒంటరిగా ఉన్నారు. భోజనం చేసిన వెనువెంటనే నిద్రించటం 

మంచిదికాదు కాబట్టి డాక్టర్జీతో ఆ వైద్యుడు కొద్దిసేపు పిచ్చాపాటి 

మాట్లాడటం మొదలు” "పెట్టాడు. అంతసేపు నేను బయట వేచిఉన్నాను, 

చివరకు వె వై ద్యునకు 'నిద్రమత్తు వచ్చినప్పుడు తన చేతిగడియారం 

చూచుకున్నాడు. అప్పటికి రాత్రి ఒంటిగంట దాటిపోయింది! ఆయన 

తొందరగాలేచి, ఇంక పండుకోండి అని డాక్టర్ జీకి చెప్పి బయటకు వచ్చాడు. 

ఆయన బయటకు రాగానే గంట ఎంత అని నేను మామూలుగా ప్రశ్నించాను + 
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“మాటలాడుతూ నన్ను నేను మరచిపోయా !* అని నొచ్చుకుంటూ చెప్పి 
వె్ళిపోయాడాయన. 

యౌవనకునుమం నమర్చించాలి 

తీవ అనారోగ్యానికి గురి ఐనప్పుడుకూడా డాక్టర్ జీ ఇదే అలవాటును 
అంటి పెట్టుకొని ఉన్నారు. వారు ర్మాతిహపూట, సంఘకార్యక లను 

ఒక్క-రొక్క-రుగాకాని, బృిందాలుగాకాని పిలిచి, వారితో బాగా నడిరాత్రి 

దాషేంతవరకు మాట్లాడుతూ ఊండేవారు. వేగంతో నంఘకార్యాన్ని 

'పెంచవలెననే వారి కళోరనిశ్చయం ముందు, ఆ అలవాటు తప్పించాలని 

చేసే మా (ప్రయత్నాలన్నీ నిరుషయోగాలయ్యాయి. ఉక్కుముక్కలాంటి 

వారి దేహం తీవ్యకియాళశీలతకు తట్టుకొని నిలబడ లేకపోయింది. సంఘాన్ని 
(పారంభించిన పదిహేను సంవత్సరాల్లోనే వారి దేహం ఆదర్శజ్వాలల్ల్ 

పూర్తిగా ఆహుతి అయిపోయింది. అవసానం సమిోపి సోందని వారికి 

తెలియదు అనిగాదు. “శరీగ-చోని రోగన్వభావమేమిటో నాకు బాగాతెలుసు; 

దానికి చికిత్స ఏమిటోగూడా నాలు తెలుసు, కాని చికిత్సకు కేటాయించటానికి 
నాకు తీరిక లేదు, కనుక రాబోయే ఫలితమేమిటోకూడా నాకు తెలుసు, కాని 

ధానికి నే నేమో చేయలేను. ఆశ్వ రేచ్భ ఎట్లా ఉంటే అట్లా అవుతుంది" 

అని వారు అంటూనే ఉండేవారు, 

ఒకయోగి, తనశరీరంలో రగుల్లొల్చిన యోగాగ్నిలో, హవిన్సులా 

తననుతాను సమర్పించుకోవటంలో నే జీవన సాఫల్యముందని భావించిన స్తే 

వ్యథ, త్యాగం అనే అగ్నిలో డాక్టర్ జీ తమ దేహాన్ని ఆహుతిచేశారు. 

అట్టి దే తరతరాలుగా వస్తున్న మనపరంపర, మనజీవనపరిమాణం తగ్గకుండా 

ఉండేనిమితమై యౌవనంలో అత్యధికమైన పరిశ్రమచేయరాదు అనేమాట 
ఈనాడు తరచు వింటూంటాం, ముసలితనాన్ని మరికొన్ని ఎండ్ల పొటు 

పొడిగించుకొనే నిమిత్తమై విలువై న యోవనక్షణాలను వృథాచేయాలా అని 

ఆ నలహోను డాక్టర్ జీ అపహాస్యం చేస్తూఊండేవారు. నిజానికి నలుదిక్కులా 
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సువాసనలను, కొంతిని (పనరిస్తూ హూ ర్తిగొ విక సించినసమయంలో నే, 

యౌవన పుష్పాన్ని మాతృ దేవి చరజపీఠంవద్ద తనంతటతాను సమర్పించాలి, 

తన ఇష్ట దేవత యొక్క అర్చనలో రంగు, వాసన కోల్పోయి, వౌడీ 

వత్తలై సోయిన పువ్వును సమర్చించడం అపచారమే కాగలదు. మానవ 
జీవిత సాఫల్యాన్ని గురించి వారిభావన అట్టిది. ఆవిధంగానే వారు 
జీవించారు; ఆవిధంగానే మరణించారు. 

జీవితం - మరణం 

వారిది సాధార ణమై న మరణం కాదు. యౌవనకొలం యావత్తూ 

వి స్తరించి అణువణువు భ&ంచివే స్తున్న అగ్ని అది. హుతాత్ములం కావాలనే 

మెబుప్పలాంటి ఆవేశంలో జీవితాలను త్యాగంచే సే నవారు కొందరున్నారు, 

అదికూడ ఊజ్బ్వలమే; స్ఫూ ర్తిప్రదమే. కాని అసంఖ్యాకాలై న ఇతర 

హృదయాలను జ్వలింపచేసేందుకు తమ జీవితంలో |ప్రతిక్షిణమూ తమకు 

తామే జ్య లింపచేసుకోవటం నిజంగా అత్యున్నత (శేణికి చెందిన తపన్సు 

అవుతుంది. సమాజ “పావురాన్ని” సంరక్షించేనిమి తమై తమ మాంసాన్ని 

ముక్కలు ముక్కలుగా కోసిఇచ్చిన ఆధునిక శిబిచక్రవర్తి వారు. 

వృత్రాసురుణ్లి సంహరించేందుకై మృత్యుపాశం వంటి వజ్రాయుధాన్ని 
రూపొందించే నిమిత్తమై తన ఎముకల నొసగిన దధీచివలె, డాక్టర్జీ 

తమ దేహంలోని [ప్రాణర కొన్ని చివరిబొట్టువరకు, సమాజ శరీరం 

లోకి చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఎక్కించారు. శంకరాచార్యుడు లి2 వ ఏట, 
వివేకానందస్వామి క9వ ఏట, శివాజీ 50వ ఏట అదేవిధంగా మరణించారు. 

డాక్ట ర్జీకూడ తన 50 వ ఏటనే మరణించారు. మరి అట్టి వారే అనంత 

కాలం జీవిస్తారు. 

మాటలకు బలం ఎట్రావన్తుంది ? 

అట్టి మహాత్ములు ఉచ్చరించినప్పుడు, తోటివారు (ప్రతిఘటింపజాల 

నంతటి శక్తి మాటలకు సమకూరుతుంది. డాక్టర్ జీ మాటలు, వారు 
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పసివానితో మాట్లాడుతున్నారా అన్నంతగా, చాలా తేలికగా ఊండేవి, 

కొని వాటిలో శ క్రి ఎంత మహా త్రరమైనదో ! సున్మరణీయుడై న డాక్టర్ 

శ్యామ (ప్రసొద్ ముఖర్జీ ఒకప్పుడు డాక్టర్ జీతో కొన్ని ముఖ్య సమస్యలను 

చర్చించాలని చూడవచ్చారు. ఆ సమయానికి డాక్టర్ జీ నుదీర్హమై న చర్చలో 

పొల్గొనలేనంత టి అస్వస్థతతో బాధపడుతున్నారు. అదే వారి అంతిమ 

అనారోగ్యం. కాబట్టి మొట్టమొదట మనం చర్చించుకుందాం, తరువాత 

ఇంకేమైనా మిగిలిఉం పే, డాక్టర్ జీవద్దకు వెళ్ళవచ్చు అని డాక్టర్ ముఖర్జీతో 

అన్నాను. ఆయన అంగీకరించారు. సుదీర్షమైన చర్చ జరిగింది. ఆయన 

(పతిప్రశ్నకు, అనుమానానికీ నేను సమాధానం ఇచ్చాను, ఐనప్పటికీ, 

ఆయనకు తృప్తి కలుగలేదు. కాబట్టి డాక్టర్ జీవద్దకు వెళ్ళాం. ఆయన 

డొక్టృర్ జీని అదే(ప్రశ్న అడిగారు; నేను చెప్పిన సమాధానాన్నే కొద్ది 

మాటలతో డాక్ట ర్జీ చెప్పారు. “నాకిప్పుడు సమాధానం లభించింది అని 

డాక్టర్ ముఖర్జీ అన్నారు.నా కొశ్చర్యం కలిగింది. వ్య క్తియొక్క త్యాగం, 

శీలం, తపస్సు - అతడుచెసే బ్బ మాటలకు ఇవే బలాన్నిస్తాయి. నౌ జీవిత 

మంతటికీ కావలసిన పాఠం ఆ ఉదంతంలో నాకు లభించింది. శాస్త్రార్థాలు, 

చర్చలు, మెరుపుల్లాంటి మేధావిలసనాలు ౬ అన్నీకూడా ఆ సర్వోత్త మ 

శ క్రిముందు పూర్తిగా వెలవెలపోతాయి. 

పసివానివంటి మహాపురుషుడు 

ఒక యుగక ర్రకుండవలసిన లక్షణాలన్నీ వారియందు పుష్కలంగా 

ఉన్నప్పటికీ, వారు తమ జీవితమంతా ఒక పసివాడిలా - సరళంగా, 

వినమ్రంగా, నిరహంకారంగా, అందరితోనూ ఆత్మీయంగా మాట్లాడుతూ, 

నవ్వుతూ, నవ్విస్తూ, ఇతరుల్లోని అత్యంత న్వల్పమై న సద్గుణాలను సైతం 

అభినందిస్తూ ఉండేవారు. 

ఒకసారి సంఘంతోని కొందరు న్యాయవాదుల సాపాహిక నమా 

వేశంలో, సంఘానికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలమిడ స్వేచ్చగా, 
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యథాలాపంగా చర్చ జరుగుతోంది. సంఘంయొక గ్రా భావివ్యవస్థ ఎట్టా 

ఉంటుందనే విషయంగురించి ఒకరు ప్రశ్ని స్ట సే, మరొకగు కేంద్రీయన్ మిఖీని 

యథావిధిగా ఏర్పోరచాలని -- ఇట్లా జరుగుతోంది ఆ చర్చ. వాగిలో 

ఒకరు “అసలు సంఘానికి మూలాధారం ఏమిటి" అని (ప్రశ్నించారు, 

“ఏముంది? డాక్టర్ జీయే!”అని నేనన్నాను, డాక్టర్ జీని బాల్యంనుంచి ఎరిగిన 
ఒక వృద్ధవ్య క్తి ఆనమావేశంలో ఉన్నాడు, ఆయనదగ్గరకు డాక్టర్ జీ తరచు 
వెళ్ళి సలహానం (ప్రదింపులు జరిపేవారు. డాక్టర్ జీగురించి నేనన్నమాటలు విని 

ఆయన ఎంతో మురిసిపోయారు. “బాల కేశవుడు? అకస్మా త్తుగా ఎంత ఎదిగి 

పోయాడు ! అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఆయనలో ఏదో సరికొత్త అనుభూతి 
మెరిసిన'బ్లంది, నమావేశానంతరం ఆయన డాక్టర్ జీవద్దకుపోయి, వాత్సల్య 
పూర్వకంగా ' “డాక్టర్ ! నీవెంత గొప్పవాడవై “నావు! గ్ ఇంతవరకు నిన్ను 

చిన్ననాటి దాలశేశవుడుగానే ఊహించుకుంటున్నాను” ఆని అన్నాడు, 

విశ్వరంగసలానికి కోభగూర్చిన మహో తమ వ్యకు లందరూ - 
థి ది అవి 

ఇతరులు తమ  (శేస్టత్వాన్నిచూచి, భయవడి వెనుకాడకుండా, తమ 

సహవాసంలో, నన్నిహితంగా వచ్చి, స్వేచ్చగా కలిసిమెలసి జీవించ 

గలిగేందుకు వీలుగా ఉండడానికి.తమయొక ఢా శ్రేప్తత్వాన్ని గు _ర్రించలేనంతగా 

ఇతరులను మంత్రముగ్గులను చేస్తారు. 

్రీకృష్ణుడు తన చిన్నతనపు చిలిపిచేస్టలతో గోకులంలోనివారందరిని 

మం|త్రముగ్గులను చేశాడు. ఎవ్వరికై నాగాని చివరకు యళోదకుగూడ అతడు 

స్వయంగా భగవంతుని అవతారం అన్న గు_ర్దేలేదు, ఒకసారి మన్ను 

తిన్నాడని చాడీలు విని, యశోద కృష్ణుజ్సి నోరుతెరచిచూపుమని బలవంత 

పెట్టింది. ఆ చిన్ని నోటిలో అనంత విశ్వం నాట్యమాడుతున్నట్లు ఆమె 
చూచింది. దిగ్భ్రాంతిచెందింధి. నోటమాటరాలేదు. అది క్షణకొలంమా త్రమే, 

మళ్ళీ బాలగోపాలుని అదే చిరునవ్వు, అదే చిలిపితనం, అదే కొంటెతనం; 

ఆమెలో కలిగిన క్షణికమైన ఆ దివ్యానుభూతి మరుగున పడిపోయింది. 
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ఎదుటివారిని పరవశుల్ని చేయజాలిన డాక్ట ర్జీయొక్క నిరాడంబరత 
వారికి సన్నిహితులుగా చేరిన వారందరిపై న, చివరకు తమ అతినన్నిహిత 
మిత్రులపై న, తోటి కార్యకర్తలపై న గూడ అదేవిధమైన ఇంద్రజాలాన్ని 
(పయోగించింది, సమాజసముద్ద ర కై యుగాని కొక (సారి జన్మించేటువంటి 
ఒక మహో విభూతియొక. సాహచర్యంలో తామున్నామనే ఎరుక్ష 

మెరుపుమెర సినట్లుగా ఎప్పుడైనా ఒకసారి వారికి కలిఉండవచ్చు, వారితో 

తాము సమజజ్జీలం అని అనుకొని ఒకొక్కసారి అతిచనువు తీసుకొని 
[ప్రవర్తించిన తీరునుచూడగా, తమకే దిగ్భాంతి కలిగేది! కాని అది 
నిమేషమాత్రమే. మళ్ళీ అంతలోనే చిరునవ్వులు చిందించే డాక్ట ర్ జీయొక్క 

నిరాడంచర మూర్తి మళ్ళీ మ త్తుమందుజులై ది. తర్వాత ఎవ్వరికీ ఈ స్పృహ 

ఉండేదికాదు. 

ఏవంగుణవిశిస్టులు మన సంఘస్థావకులు డాక్ట రొజీ, ర కమాంసాలను 

దాల్చి వచ్చిన ఆదర్శ హిందూవ్యక్తిత్వం డాక్టర్ జీ, 

కయానిద్ధిః నత్త్వే భవతి మహతాం నోనకరతో” 

(మహాపురుషు లకు కార్యసాఫల్యం సాధన సంవ త్తివల్లకాక, స్వతన్సిద్ధ 

మైన స త్వంవల్లనే సాధ్యం.) 

అనే లోకోక్సికి [వతిరూపం డాక్టర్జీ, భవ్య అమర జాతీయ జీవన 
సాధనాపథంబో తరతరాలవారు తమ జీవితాలను తీర్చి దిద్దుకు నేందుకు 
మార్గదర్శనం చేసే మహోజ్ఞ్వల జ్యోతి మన డాక్టర్ బీ, 



38. అంతివు సందేశం 

1. కార్యానికి కటిబద్దులు కొండి 

(1979 మార్చిలో, నాగపూర్లో జరిగిన అఖిల భారత 

ప్రతినిధి సభ సభ్యుల నుద్దేశించి చేసిన (ప్రసంగం) 

దారి మధ్య అందరూ నా ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందు 

తున్నట్లున్నారు. ఏదిఏమైనా సంఘ శిక్షావర్ల ల శిబిరాలకు నా పర్యటనా 

కార్య(కమం రూపొందించమని డాకర్ ధేకి చెప్పాను. కార్య(కమం 
ట ట్ 

నిర్ణయించి సిద్ధంగా ఉంచితే, ఏదో విధంగా దానిని కొనసాగించగలనేమో 

నని ఆశ, 

నజావుగా సాగిపోవటం ఖాయం 

ఇప్పుడు మనం ఒక విషయం గురించి ఆలోచించాలి. అదేమిటంటే 

ఒకానొక వ్యక్తి జీవించి వున్నా, గతించినా, మన సంఘటన యొక్క భవి 

ష్యత్తు కుంటుపడదనే సంగతి. దీన్ని సరిగా అర్ధం చేసుకుందాం. మన 

దేశంచోని (పాచీనాలూ, నవీనాలూ అయిన వ్యవస్థల యొక్క. చరిత్ర 
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చూ స్తే , ఆయా సనం స్రలన్నీ కొంతకాలం అభివృద్ధి చెందటం, తమ కృషిని 

ఒడిదుడుకులు లేకుండా సజావుగా చేనుకుపోవటం, ఆపైన వాటి సభ్యులలో 
విభేదాలు వృద్ధి చెందటం కనిపి స్తుంది. అయితే, అట్ట 5 విభేదాలు, సభ్యులు 

నమ్మే సిద్ధాంతాలాధారంగా కాక, చాలావరకూ, వ్యక్తిగత కారణాలవల్ల నే 

తలెత్తుతున్నాయి. దాదాప్ప అన్నిసంస్థలూ, - కాం(గెనుతో సహో__ చీలి 

పోవటం మనం చూ స్తున్నాం. ఏదో ఒకనాడు రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక 

సంఘం కూడా ఆ విధంగా చీలిపోకతప్పదని కొందరాశి స్తున్నారు, ఆ 

ఊహతోనే రా. స్వ. సంఘంలో సర్సంఘ్చాలక్ పదవి కొలకై కుమ్ము 
లాట ఆరంభమయిందంటూ, వార్తలను కొన్నివతికలు దురుద్దేశ్యపూర్వ 

కంగా |పకటించాయి. ఎవరేమనుకున్నా, మనం నమై క్యతకు కృషి 

చే స్తున్నాంగాని, విఘటన కోసం కాదు. మన సంఘటన కార 3౦, సాఫీగా 
చక్కగా కొనసాగేలా మనం మన [వవర్తనను మలచుకునేందుకు కృత 
నిశ్చయలమై వున్నాం, 

నమైక్యపరచటాని కే నంకల్చించుకున్నాం 

మనలో అప్పుడప్పుడు అభిపాయభేదాలు పొడసూపకపోలేదు. 
కానీ మనం వాటిని సౌహార్లంతో, సానుభూతితో చక్కబరుచుకోగలిగాం. 
సంస్థ యొక్క అభివృద్ద మన మనస్సులలో (ప్రాధాన్యం వహించినప్పుడు 
చిన్న చిన్న విషయాలు మనకి అడ్డురావు, 

(పజలనందరినీ మరల సంఘటితపరచటానికే మనముంది. సంఘ 
టిత జీవనతత్వాన్ని సమాజానికంతకూ మనం వ్యాపింప చేయవలసి వుంది. 

అసాధారణమై న కృషీ, బాధ్యతలను జోడించి చేయవలసిన మహా కార్య 
మిది. అందుచేత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ, దురభిప్రాయాలూ, పరస్పర 
వై మనస్యాలూ, మన పంఘటనా కార్యానికి హాని కలిగించే అవకాశం ఇవ్వ 
రాదని నిశృయించుకున్నాం. 
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ఆదర్శాన్ని నుదృఢం చేనుకోండి 

మన సోదరులు జాతీయ జీవితంలోని వివిధ రంగాల్లో, అంతే, 
విద్యార్థుల్లో, కార్మికుల్లో, రాజకీయాల్లో, ఇంకా అనేకవాటిలో కృషి చేను 

న్నారు. వారు మన వాటికన్న 'విభిన్నములై నటీ, ఆయా రంగాలకు 

సంబంధించిన నియమ నిబంధనల కనుగుణంగా కృషి చే స్తుంటారు, ఏది. 

ఏమై నా స్వయం “సీవకులు హిందురా ష ప్ర ౦పట్ర తాము సంఘంలో అలవరుచు 

కొనిన మౌలికమై న విశ్వానంతోనే ( ఆయా రంగాల్లో కృషి చేయవలసి 

ఉంటుంది, ప్రాణ ప్రదమై న అట్టి భావనతో, అయా రంగాల్లో చొచ్చుకు 
ఫ్రోవటానికీ వానిని ప్రభావితం చేయటానికీ (ప్రయత్నించాలి, 

మన యొక్క హిందురా ష్ట్ర భావనను [పజలందరూ ఒప్పుకోక 

ఫోవచ్చునని కొందరు భావించవచ్చు. మనం ప్రతిపాదించే సత్యాన్ని 

కొందరు అంగీకరిస్తారా? తిరస్కరిస్తారా? అన్నది ముఖ్యంగాదు. మన 

భావనలు స్పష్టంగానూ, వౌటే పట్ల మన విశ్వాసం అచంచలంగొనూ వుండి 

తీరాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ సత్యాన్ని అంగీకరించటానికి (ప్రజలు 

సుముఖులు కాగలుగుతారు. తుదకు ప్రజలంతా దానిని విశ్వసిస్తారనే నా 

నమ్మకం. మన మన రంగాల్లో, మన మన ఆలోచనలను స్పష్టంగా పదే 

పదే ఎందరెందరికొ వివరించి చెపితే, వారు [కమంగా మన నహచరులుగా 

మారి, మన భావనలను అంగీకరించగలుగుతారు. అంతేగాని, మనం 

మన హృదయాల్లోనే బెరుగు పెట్టుకొని, (వజల వద్దకు పోయి, నీరు 

గారిపోయినట్లు మెతకమాటలు “మాట్లాడితే పనంతా పాడై పోతుంది. 

మనకు బలమైన సహాయకారిగా వుంటుందని అశించినది కూడా, , అట్లాకాక, 

మన ఆదర్శ పథంలో మరొక అడ్డంకిగా గూడా తయారవుతుంది. 
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(పజల విశ్వానం 

మన దేశంలో, ఆదర్శంతోబాటు ఉన్నతమైన నైతిక ప్రవ రన 

కూడా ముఖ్యమని ఎల్లప్పుడూ అంగీకరింపబడినదే. అట్టి స్థితిని మనం 

కొంతమేరకు సాధించుకోవటంతో విజయం పొందాం. (పజలు గూడా ఈ 

వాస్తవాన్ని ఎట్లా గు ర్రించగలిగారో ఒక ఉదాహరణతో చెప్తాను. 

“డాక్టర్ మూంజే శతజయంత్యుత్సవ సమితి నిధి వసూలు కొర క్రై [ప్రచు 

రించే విజ్ఞాపనవత్రంలో, ఎవరెవరి సంతకాలుండాలనే (ప్రశ్న నాగపూర్లో 

ఒకసారి చర్చకు వచ్చింది. వివిధ స్థాయిల నుండి ఏడు "పేర్ద ఎంపిక 

చేయబడ్డాయి. వాటిల్లో రాజాజీ పేరొకటి, ఆయన అంగీకారాన్ని తీను 

కునేందుకె వారిని కలియవలసిందిగా నేను మదరాను సంఘచాలక్ గారిని 

కోరాను, నిధులు వసూలు చేయటానిక్షై చేసేవి శ్రప్తలలో అంతవరకూ, 

ఆయనకున్న కటువైన అనుభవాన్ని బట్టి అట్టి విజ్ఞ వలపై ఇంకెన్నడూ 

తన సంతకం చేయరాదని నిశ్చయించుకున్నట్లు రాజాజీ చెప్పారు. అప్పుడు 

రాజాజీకి నేను [వాసిన జాబును మన సంఘచాలకులు అందచేసారు, 

దాన్ని చూచింతర్వాత “ఈ సమితిలో సభ్యుడుగా గోల్వాల్కర్ వుంపే- 

నాకెట్టి అభ్యంతరం ఉండనక గ్రారలేదు. వసూలైన ధనమంతా, ఊద్దేశింప 

బడిన కార్యక్రమం కొరకే వినియోగింపబడుతుందంటానికి, నాకే సందేహం 

ఇంక లేదు” అని వ్యాఖ్యానిస్తూ వెంటనే ఆయన ఆవిజ పిపె సంతకం 

చేసారు. (ప్రజలకు మనమిద నమ్మకం అటువంటిది. క 

పెంవుడుకుక్కలుగా దిగజారిపోతునా రు 

నేడు దేశంలోని పరిస్థితుల్ని పరిశీలించినప్పుడు, మన దేశం 
క్రమంగా, నియంతృత్వం దిశగా మొగ్గిపోతున్నట్లు కనబడుతోంది. ర ష్యా 

తరహా నియంతృత్వం త్వరగా వచ్చేస్తోందని కొందరంటున్నారు. అది 
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ఏ రకందై నాగానీ, త్మీవమైన పద్ధతిలో (ప్రచారం చేయటం ద్యారా ఈ 

రోజుల్లో కార్మికులను దానికి బానిసలనుగా చేసుకోవచ్చుననిపిస్తోంది. 
ప్ర స్తుతంలో, “శాతీయకరణంి అనేది [పచారం చేయబడుతోంది. అవసర 

వ స్తువులన్నింటినీ జాతీయం చేయాలనే కోర్కె బాహాటంగా వినవస్తోంది- 

నాగపూర్ లోని మిర్చి వ్యాపారులు, మిర్చి వ్యాపారమంతా జాతీయం చేయ 

బడాలని కోరారు. ఈ మధ్యనే, ఒక (ప్రముఖ కాం్మగెస్ నాయకుడు; 

“ఒక్క ఆహారధాన్యాలు జాతీయం చేయటం చాలదు; ఈ జాతీయకరణ 

విధానం ఇతర వ స్తువులన్నింటికీ కూడా తప్పక వరర్తించాలని" _పకటిం 

చాడు. (పజాస్వామ్యానికి (పామాణిక చిహ్నంగా వుండవలసిన “వ్యక్తి 

గౌరవం” ఈనాడెక్క_డుంది? మనిషి ఒక పెంపుడు కుక్కగా వరిగణింప 

బడుతున్నాడు. చై తన్యరహితుడుగా మనిషి చేయబడుతున్నాడు. కొరడా 

దెబ్బలు తింటూ కూడా మనిషి రొ 'స్టైముక్కకు లొట్టలేస్తూ చొంగ 

కారు నాడు. 

దిగజారుతున్న (పమాణాలు 

మన (ప్రజలు ఎంత స్థాయికి దిగజారగలరో ఈ ఉదాహరణ 

తెలుపుతుంది. సింద్ నిర్వాసితుల శిబిరాన్నాకదాన్ని ఒకసారి నేను నంద 

ర్భించాను. నన్ను చూడగానే వారు తమ ఇండ్ర కప్పులకు వినియోగించు 

కొనేందుగ్గాను నిర్వాసితులకు ఉచితంగా ఇవ్వాలని తొలుత కంపెనీతో 

చేనుకున్న ఒప్పందం (ప్రకార 0, కాం|గెసు మహాసభ కొరకు తెచ్చినరేకుల 

వ్యవహారాల్లో కాం[గెనువాదులు చాలా లాభాలు చేసుకున్నారనీ, వారు 

ఫిర్యాదు చేసారు. నాతో చెపితే లాభమేమిటని నేను వారినడిగాను. ఈ 

సమస్యను (ప్రతిపక్షాలు చేపట్టి పోరాడాలని కోరుతున్నామని వారు చెప్పారు. 

“గత ఎన్నికల్లో ఏ వక్షానికి ఓట్లు వేసారని” వారిని నేనడిగాను, వారు 

మాట్లాడలేడు. నా ప్రశ్న వారిని ఎంత ఇరకాటంలో పెట్టిందో నాకు 
/ 
| 
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తెలుసు. అప్పుడు నేను వారినిలా (ప్రశ్నించాను. “మిరు ఒకరికి ఓటువేసి 
అధికారంతోకి పంపి, ఆ పైన మో పనులను (పతిప కాలు చేసి పెట్టాలని 

ఆశి స్తే పనెలా జరుగుతుం” "దన్నాను. (పతిపక్షాలు తీవ్రంగా గొంత త్తి 

మాట్లాడాలని వారాళి సే స్తే వారు (పతిపక్షలనే సమర్థించి వుండవలసింది. 

ఈనాడు మన (ప్రజలు, [ప్రవర్తించే తీరిది. వారికి వ విధమైన స్థిరవిశ్వా 
సాలూ లేవు. ఏ ఒక్క పని కోసమైనా దృఢంగా నిలువగల మానసిక్ష 

స్థయిర గం వారికి లేదు. 

అన్నీ వదలుకునై నా అంతిమలక్ష్యం చేరుకుతీరాలి 

ఈనాడు మన దేశంలో విఘటనళ క్తులు అడుగు ముందే స్తున్నాయి, 
ఈ సంకట స్థితిని వినియో గించుకునేందుకు, విదేశీశ కులు పొంచి ఉన్నాయి. 
కొన్ని ఏళ్ళ [కిందట- అస్సాంలో భాష పేరిట జరిగిన పోరాటాల వెనుక 
విదేశీశ కుల హస్తం వుంది. ఈనాడు హరిజనులాపై జరుగుతున్న అత్యా 
చారాలను గోరంతలు, కొండంతలుగా చేసి [వచారం చేయటంలో గూడా 
విదేశీహ స్తం ఉన్న దనిపిస్తోంది, హిందువులను చీల్చటంద్వారా మాత్రమే, 
తమ |పాబల్యాన్ని ఈ దేశంలో నిలబెట్టుకోగలమని, విదేశీ కులకు బాగా 

తెలును, ఇ 

సమాజాన్ని నమై క్యపరచటంలోనూ, దానిలో (ప్రగాఢమైన దేశ 
భక్తి భావనను కల్లించటంలోనూ, మనం ఆశించినమేరకు విజయం పొంద 
లేకపోయామని మనం ఒవ్పకుతీరాలి. అందుచేత_ మనం మనబాధ్యతలను 
గుర్తించి, వర్తించటంలో మరింత మెళకువతో ఉండాలి, మన కార్యం 

యొక్క వివిధాంశాలను గురించి ఆలోచించుకోవాలి. మనస్ఫూ ర్రి రిగా మనం 

కొమ్ము కాసి, కార్యరధాన్ని ముందుకు నడిశే ఎందుకె ఉధ్యమించి, అచిర 

కాలంలోనే ఏమై నాసరే మనలక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనే ధృఢసంకల్పంతో 

కృషి చేయాలి. దేశంలోని వివిధ (ప్రాంతాల (ప్రతినిధులు ఇచట సమా 
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వేసమె ఉన్నారు. వారు తమ సర్వశ క్రియ కులనూ, తప్పక వినియో 

గించి. తమతమ రంగాల్లో పురోగమిస్తారని నౌ ధృఢవిశ్వాసం, 

ఈరోజు నేను ఇలా మాట్లాడగలిగాను. భగవంతుడు మరొక అవ 

కాశం కల్పిస్తాడో? లేదో? ఎవరికి తెలుసు? 



కక [1 1181 
[ dO. 
0 

కకక! 1341 | అంధివు సందే శం 

ల ధ్యేయాన్ని ఆరాధించండి 

శ్రీ గురూజీ (వాసిన చివరి మూడు లేఖలు 
మొదటి లేఖ : 

11 ఇ; 1 

రాష్ట్రీయ న్వయంసేనక సంఘ్, కేంద - నాగపూర్ 

సక్ నంఘచాలక్ : సర్ కార్యవాహ ; 
మా. న. గోల్యొల్కుర్ య. దో. దేనల్న్ 

దినాంక : 2.4.78 

పరమపియ ఆదరణీయ న్వయం సేవక బంధువులారా ! 

ఒక నెలరోజులుగా శారీరికళ క్తి శ్నీఘగతిని క్షీణిస్తోంది. వై ద్య 
సోదరులు నిరాశులయ్యారు. ఈ శరీరం ఇక కొద్దికాలంపాటు మాత్రమే 

నహకరి స్తుందనే భావం అందరి మనస్సుల్లో ఏర్పడ్డదని స్పష్షపడింది. 

ఇప్పుడు సంఘకార్య వ్యవస్థకు చెందిన ఒక (ప్రముఖమైన (పళ్న 
ఉదయి స్తుంది. సంఘకొార కం మన సంవిధానం ,పకారం చక గ్రాగొ నడవటం 
తథ్యమే. అయితే ఆ నంవిధానం (ప్రకారం నూతన నరనంఘచాలక్ను 
నియమించటానికి సంబంధించిన (ప్రశ్న ఊంది. అఖిలభారత కార్యకారీ 
మండలి సభ్యులలో కొందరిని సం|పదించగలిగాను,. వారంతా పొతకార $ 
కర్తలు, విశేషానుభవం౦ గడించినవారు, విభిన్న (పాంతాల సంఘ 
చాలకుల పదవులలో ఉండి కొర నిమగ్నులై నవారే, వారందరియొక్క 
నిర్త యసారాంశాన్ని (ప్రకటించే బాధ్యత (ప స్తుత సరసంఘదాలక్ గా నాపైన 
ఉంది, 
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ఈ బాధ్యతను హూ _ర్తిచేయటంకొరకు ఈనిర్హయం [పకటి సున్నాను, 

ఈ దేహం చ్యుతమై పోయిన తర్వాత సరసంఘచాలక్ పదవీభారాన్ని 

అందరికీ వరిచితులై న, బాళాసాహెట్ అని వ్యవహరింపబడే (శ్రీ మధుకర 
ద త్తాాత్రేయ దేవరస్ స్వీకరిస్తారు, 

మన కార నాంయొక స్నేహపూర్ణ ఎకాత్మ తాపద్ద లి వ్యకి 

సేక్షత, ధ్యేయనిష్ట మొదలై న విశేషతలను దృష్టిలో" ఉంచుకొని 

వం స్వయం "సీవకబంధువులు మన పరమపూజ్య సర సంఘ 

చాలక్గారి మార్షదర్శనంలో న సంఘకార్యపూ ర్తి రికొరకు మనసా వాచా కర్మణా 

నిమగ్నులవుతార నీ ఈకార gం శీఘమే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటుందనీ 

నొ విశ్వాసం, 

బంధువులెల్లరికీ సాదర నమస్కారాలు. 

ఇతి కమ్ 

(సం) మాం న గోళ్వల్కర్ 

దినాంక ; 2-4-78 

రెండవ లేఖ : 

మన కార్యం రాష్ట్రపూజకం. ధ్యేయపూజకం, వ్యకి పూజకు దాంట్లో 

స్పానంలేదు. నా శరీరం కొలడికాలంపాటు మాత్రమే సహకరి స్తుందని వై వైద్య 

సోదరుల అభిప్రాయంగా తోసోంది. ఎప్పుడో కప్పుడు. ఈ నశ్వర 

శరీరం రాలిసోయేదే. శనానికీ అలంకరణలు చేయటం విచిత్రమనిపి స్తుంది, 
సంఘధ్యేయానికి, ఆ ధ్యేయం చూపించిన నాభఘనిర్మాళకు తప్ప మరే 
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వ్యకి కీ వారి వ్యక్తిత్వాన్ని పురస్క రించుకొని (పాముఖ్యాన్ని పెంపొం 
అతి 

దించటం, వారి స్మారకచిహ్నాన్ని నెలకొల్పటం ఆవశ్యకం గాదు, 

(శాద్దాదుల బరువు మరివరిమోదా ఉండకూడదనే ఊర్దేశ్యంతోనే 

(బహ్మక పాలంలో నా శ్రాద్దకర్మనుకూడ జరుపుకున్నాను, సూచనప్రాయంగా 

చెప్పాను. దీని విపులార్హం అందరూ తెలిసికోసగలరని నా సంపూర్ణ 

విశ్వాసం, ఇతి... 

(నం) మా, స. గోళ్వల్కర్, 

మూడవ లేఖ : 

దినాంక : 2.4.78 

పరమప్రియ ఆదరణీయ న్వయం'సేవక బంధువులారా ! 

1940 సంవత్సరం జూన్ 21 వ తేదీన పరమపూజనీయ డాక్టర్ 

హెడ్గెవార్ జీ దేహం కనుమరుగై పోయింది, వారి ఇచ్చానుసారం గురుతర 

మైన సరసంఘచాలక్ బాధ్యత నాఘె బడింది, నాకేమి తెలియనప్పటికీ 

పాత కార్యక _ర్హలందరూ _పేమాభిమానాలతో సహకరించి మార్గదర్శనం 
చేయటంవల్ల నే నీ బరువు బాధ్యతలను లీళీ నంవత్సరాల సుదీర్గ కాలం 
వహిస్తూ వచ్చాను, ఇప్పుడు ఈ బాధ్యతను మరొక యోగ్యవ్యక్తికి ఒప్ప 

గించి, ఇంకా త్వరగా, త్వరితగతిని కొర్యపూర్తివై పు పురోగమింప 

చేయటం భగవానుని ఇచ్భగా కనిపి సోందిం ఇప్పుడా ఏర్పాట్లు జరుగు 
అయనే వా 

తున్నాయి, 

ఈదీర్గ కాలంతో నా స్వభావవై చి తివల్లకాని, ఇతర లోటుపాటులు, 

దోషాలవల్లకొని అనేకమంది మన కార్యోక ర్లల మనస్సు నొచ్చుకొని 
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ఉండవచ్చు; అందులకు మన్నింపుడని చేతులు జోడించి అందరినీ వేడు 
కొంటున్నాను. ముగిస్తూ, మహాత్ముడైన (శ్రీ తుకారామ్ పలుకులను 

ఉదాహరిసాను. వీటిద్వారా నొ భావమంతో అవగతం కాగలదు, 
జల 

శేవట్చీ వినవణీ ! సంతజనీ పరిసావీ । 

విసరతో న పడావా । మారూ దేవా తుమాంపీ |; 
లూ 

ఆతా ఫొర బోటోకాయీ | అవఘే( పొయీ. విదిత 

తుకా మే పడతో పాయా. । కరా ఛాయా కృ సేచీ ॥ 

(సం) మాం స గోళ్వల్కర్ 

(కడకొక్కు విజ్ఞప్తి కలదయ్య వినుడు 

మరువబోకుడు నన్ను మహనీయలార 
పలుమాట లింకేల వలుకంగవలయు 

కాళ్ళ కెరగుచు తుకారాము పలికె 

నను కృపజూడుడు సాదేవులార ! ) 



అయదింధం 

(పళ్నలు--జవాబులు 



|. ముస్లిం సవుస్య 

(1971 ఫిబవరిలో కలక తాలో ప తికొ రచయిత, 

(ప్రముఖ అరబ్బీ పండితుడూ నెన డాక్టర్ నై నై పుద్దిన్ బిలానీతో 

జరిపిన సంభాషణ) 

ప్రశ్న: అన్ని వై పుల నుంచీ దేశం (ప్రమాదాల నెదు 

రొంటున్న ఈ కిష పరిసితితో హిందూ-ముసిం సమస్యకు 
యాలు © ౧ 

పరిష్కారాన్ని తప్పక కనుగొనటం అనసరమని మీరు భావించటం 

లేదా? 

సమాధానం : దేశకార్యంలో హిందువులకూ, ముస్తిములకూ మధ్య 

తేడా వుందని నేననుకోను. కానీ ఈ సమస్యవట్ల ప్రజల దృష్టి ఏమిటి? 

ఈ రోజుల్లో బహుశః [పతివాడూ ఒక రాజకీయజీవై. పోయాడు. రాజ 

కీయ పరిస్థితులను తమ స్వార్థానికి వినియోగించుకోవడం ద్యారా తన తెగ 

కోసం కొన్ని కోర్కెలనో, లే (పత్యేక సదుపాయాలనో ముందుముందుకు 

నెట్టగలుగుతానని (వతివాడూ భావి స్తున్నాడు. ఈ స్థితి చక్క బడి, (ప్రజలు 

దేశభ క్తి దృష్ట్యా నే... కేవలం దేశభక్తితో మాత్రమే- రాజకీయాలను పరి 

శీలించినప్పుడు క్షణంలో సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. 
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(ప్రశ్న : దేశవ్యవహారాల్లో, తమ వాటా తమకు రావటం 

లేదనే ముసిముల యొక్క నిషురో కికీ, ఈ సమస్యకూ 
౧ యు అణా 

ఏమెనా సంబంధం వుందా? 
రా 

జ స: అందరికివలెనే ముస్లిములకు గూడా వారికి చెందవల్సిన దాన్ని 

వారికివ్వవలసిందే. కానీ ఆ మాట కర్ణం వివిధములైన అదనపు 

హక్కులూ, సదుపాయాలూ వారు కోరుకోవచ్చని కాదు. (పతి |పాంతం 

లోనూ ఒక పాకిస్తాన్ కావాలనే కోర్కెను గురించి నేను విన్నాను. ఒక 
ముస్తిం సంస్థ అధ్యక్షుడు ఎలకోటమిద తన  యొండా ఎగురుతుంపే 

చూచేందుకు తానొక పధకం వేసానని చెప్పినట్లుగా పతికల్టో (ప్రకటిత 

మైంది. ఈ పకటన అసత్యమని ఆతడు ఎన్నడూ ఖండించలేదు. దేశ 

సమగ్రతను దృష్టిలో "పెట్టుకొని ఆలోచించేవారికి ఇటువంటి విషయాలే 

బాధాకరంగా ఉంటూ వుంటాయి. 

ఊరూ విషయంలో వాళ్ళ దృష్టి చూడండి. ఏభై ఏళ్ళ |క్రితం 

వివిధ ప్రాంతాల్లో, ముస్తిములు స్థానికభాషలనే మాట్లాడారు, చదివారు 

కూడా. తమ స్వంతమైన, (ప్రత్యేకమై న మతభాష ఉన్నదని వారెన్నడూ 

భావించలేదు. 

ఉర్లూ ముస్తిముల యొక్క మతభాష కాదు. ఉరూ అనేది 

మొగలుల “పరిపాలసా కాలంలో రూపొందిన ఒక నంకరభాష. దానికీ 

ఇస్తాముకీ ఎట్టి సంబంధమూ లేదు. ఇస్తాం అరేబియా దేశంలో పుట్టింది. 

పవి త్రమై న 'ఖొరాను అరబీభాషలోవుంది. ముస్తి ములకు ఒక మతభాషనేదే 

వుంశే అది అరబ్బీ అవుతుంది. అటువంటప్పుడు ఊర్జూ భాషమిద ఎందు 

కింత పట్టుదల? ఎందుకంసే_ ఒకే భాష నాధారంగా చేసుకొని ముస్తి ముల 

నందరినీ ఒక రాజకీయళ కక్రిగా సంఘటితం చేనుకు నేటందుకే. అది అందుకు 

మ్మాతమే. అటి రాజకీయళ కి దేశంయొక్క (ప్రయోజనాలకు విరుద్దంగా 
లట ని థి 

ఉండితీరుతుంది. 
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రుస్తుంను తమ జాతీయవీరునిగా కొందరు ముస్టిములు చెబుతుం 
టారు. కాస్ “రుస్తుం పారశీకదేశపు వీరుడు. అతన! ముస్తి ములకూ 
సంబంధం లేదు. అతడు ఇస్తాం స్థాపనకంపే ఎంతో ముందుగానే పుట్టాడు. 
అత ముస్తిములు తమ వీరునిగా భావించగలిగితే, శ్రీరాముని ఎందుకు 

0 అర 9 భావించలేరు? ఈ దేశపు చరితను ముస్లిములు తమదని ఎందుకొప్పుకోరి 
నేనడుగుతున్నాను. 

ఈనాడు పాకీసాన్ అని పిలువబడే భారత భూభాగంలో పుట్టిన 

“పాణిని యొక్క ద్విసహ(స జయంత్యుత్సవాన్ని పాకిస్తాన్ జరిపింది, 

పాకిస్తానే పాణినిని తమ పూర్వజులై న మహాపురుషులలో ఒకనిగా చెప్పు 
కొనగలిగినప్పు డు, స్థానికుల న మన హిందూ ముస్తిములు,-_ వారిని 

హిందూ ముస్తిములనే నేను అంటాను- వారు పాణిని, వాల్మీకి, వ్యాసుడు, 

రాముడు, కృష్ణుడూ వంటివారందరూ కూడా తమ యొక్క శేష్షలైన 
పితరులనుగా ఎందుకు చెప్పుకోరు. 

శీ రాముసీ, శ కృష్ణునీ, దివ్యమైన అవతారమూ రులనుగా విశ్వ 

సింపనివారు హిందూ ధర్మంలో అనేకమంది ఉన్నారు, అయినప్పటికీ 

వారిని మహోన్నత వ్య కులనీ, ఆదర్శపాయులనీ వారు నమ్ముతారు. 

అందుచేత భగవంతుడు స్వయంగా వారి రూపంలో అవతరించాడని 
ముస్తిములు నమ్మకపోతే నష్టమేముంది? కానీ అట్టి మహోన్నతులై న 

వ్యక్తులను తమ జాతీయవీరులనుగా ముస్తిములు ఎందుకు భావించుకో 
కూడదూ? 

మన మతవిశ్వాసాలూ, తత్వశాస్సాలను బట్టి చూచినప్పుడు 

హిందువు ఎటువంటివాడో, ముస్తి మూ అటువంటివాడే. పరమేశ్వరుని చేర 
గలిగినది హిందువొక్క_డే కాదు. తన విశ్వాసాని కనుగుణంగా తన 
(తోవను తాను అనుసరించే హక్కు (వతి ఒక్కనికీ వుంది. 

ఈ సందర్భంలో శృంగేరీ మఠానికి చెందిన పూర్వపు శంకరా 
చార్యులు, పూజ్య శీ చంద శేఖర భారతీస్వామివారికి సంబంధించిన ఒక 
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ఉదంతం చెబుతాను, ఒక అమెరికా దేశస్థుడు తనను హిందుత్వంలోనికి 

మార్చమంటూ ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళాడు. ఎందుకు మారదల్బుకున్నావని 
స్వామిజీ అతణ్ణి వశ్నించారు. డ్రె _స్తవమతం తనకు సంతృప్తి పే కలిగించ 

లేదనీ, తన ఆధ్యాత్మిక తృష్ణను అది | తీర్చలేకపోయిందనీ, ఆ అమెరికా 
దేశీయుడు బదులు పలికాడు, అపుడు ఆచార్యులవారు “నీవు నిజాయితీతో 
డ్రై _స్వవాన్ననునరించావా? ముందుగా అట్టి [ప్రయత్నం చేయి. అదికూడా 

నీకు సంతృ ప్రినివ్వకపోతే అప్పుడు నా దగ్గరకు రా” అని చెప్పారు. 
ఇదీ మన ఆతోచనా పద్ధతి. మతమార్చిడులను (ప్రచారం చేయని 

ధర్మం మనది. దాదాపు అన్ని సందర్భాల్లో కూడా మతాంతరీకరణమనేది, 

రాజకీయమో, అటువంటి మరే ఇతర (ప్రయోజనమో కారణంగా జరుగుతూ 

వుంటుంది. అట్లిదానిని మనం తిరస్కరిన్తాం “ఊన్న నిజమిది. నీ కిష్ట 

మైతే దీని ననుసరించు” అని మా[తమే మనం చెపుతుంటాం, 

అల్పసంఖ్యాక వర్షాల సమస్య-__ అనబడే ఇది, కేవలం ముస్తి ములకు 

సంబంధించింది మాత్రమే గాదు. హిందువుల్లో కూడా ఇట్టి సమన్య వుంది, 
ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే మనలో జై నులున్నారు. “షెడ్యూలు కులాల 

వారనబడేవారిలో కొందరు డాక్టర్ అంబేద్కర్ అనుయాయులై. బౌద్దులుగొ 

మారి, తాము ప్రత్యేక వర్గం వారమని చెప్పుకునేందుకు ప్రయత్ని స్తు 

న్నారు. మన దేశంలో “అల్పసంఖ్యాక వర్షము "నకు కొన్ని రాజకీయ సదు 

పొయాలు కల్పి స్తున్న కారణంచేత, (పతి ఒక్కడూ తాను అల్బసంఖ్యాక 

వర్గానికి చెందినవాడుగా బుజువు చేసుకొని ఆయా సదుపాయాలను తాను 

పొందే అర్హతను సాధించాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఈ పద్ధతి మన వినాశ 

నానికి (తోవదీసేదిగా ఉంది; ఈ పద్ధతి ఈ దేశమంతనూ ముక్కలు 
చెక్కలు చేస్తుంది. నిజం చెప్పాలంసే ఇపుడు మనం ఆ దిశగానే పయ 
ని స్తున్నాం, 

రాజకీయమైన సేరుప్రథ్యాతులను, "పెంచుకోవాలన్న దృష్టితోనే 

కొందరు విషయాలనన్నింటినీ చూ స్తున్నప్పుడు అనేక శ్రీష్టనరిస్థితులెదురౌ 
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శాయి. ఈ పేరు పఖ్యాతుల మీద వ్యామోహాన్ని విడిచిపెడితే మనదేశం 

సమైక్యమవుతుంది. యౌావత్సవంచం నుంచీ మనకు ఎదురయ్యే సవాళ్ళను 

కూడా అప్పుడే మనం ఎదుర్కొనగలుగుతాం, 

(పశ్న : సర్వసామాన్యంగా భౌతికవాదం, అందునా 

(ప్రత్యేకంగా సామ్యవాదం మన దేశాన్నంతనూ ముంచె తే 
(ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. హిందువులూ, ముస్లి ములూ ధగ 
వంతునిపె విశ్వాసం కల్షినవారు గనుక ఒక్కనై , ఈ |పమా 

దాలకు వ్యతిరేకంగా స మెక్యకృషిని చేయాలని మీరనుకోవడం 
లేదా? 

అల్ల స, దాదాపు ఇదే (ప్న కొంతకాలం [క్రితం కాళ్మీర్ నుంచి 

వచ్చిన ఒక పెద్దమనిషి నన్నడిగాడు. అతడి పేరు నాజిర్ ఆలీ అను 

కుంటాను. ఆయన మంచివాడే. ఆయనను నేను ఆలీఘర్లో కలిసాను. 
నా స్తికత్వ (పమాదం సామ్యవాదపు మునుగులో మనమిద దాడిచేసోంది. 

దేముడున్నాడని నమ్మే మనమంతా ఒక్కమై ఆ (ప్రమాదాన్నెదుర్టోవాలీ, 

అని నాతో అన్నాడాయన. అవ్పుడు నేను “నిజమే. నేను మోతోపూరి గా 

ఏకీభవి సున్నాను. కానీ ఇబ్బంది ఏమిటం పే భగవన్మూ ర్తిని మనమంతా 

ముక్కులు చెక్కులూ చేసి ఎవరి ముక్కును వాళ్లు తీసికొన్నట్లున్నాం, అటు 

వంటప్పుడు మనమేం చేయగలం? మిరు భగవంతుణ్ణి ఒక (వత్యేకవిధంగా 
ఊహిస్తారు. క్రైస్తవుడు మరోలా భావిస్తాడు. బౌద్దుడు భగవంతుడే లేడు 
శేవలం నిర్వాణం మాతమే ఉందంటాడు. జె నుడు దాన్నే శూన్యంిఅని 

అంటాడు. మరి మాలో చాలామంది “మేం భగవంతుని శీ రాముడు, 
శ్రీ కృష్ణుడు, శివుడు వంటి దేవతల రూపంలో ఆరాధిస్తొొమంటారు. ఇటు 
వంటి వాళ్ళందర్నీ ఒకే దై వాన్ని నమ్మండని అడగటమెట్లా? దీనికి 
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మీరేదైనా మార్గం సూచిస్తారా?” అన్నాను. ఆ కాళ్ళీరీ పెద్దమనిషి సూఫీ 

మతస్థుడు. నేను అతనిని మేధావి అనీ, దైవచింతన గలవాడనీ అను 

కున్నాను. ఆతడు చెప్పిన సమాధానం వింటే మోరాళ్చర్యపోతారు, “అటు 

వంటి వారందరూ ఇస్టాంలో ఎందుకు చేరిపోకూడదూ” అన్నాడతడు, 

అది విని. “అందరూ క్రై స్తవంలో ఎందుకు చేరిపోకూడదని 

ఎవరో ఒకరు అంటారని మిరు ఎందుకు ఊహించరు? నేను నా ధర్మానికి 

అంకితమైనవాణ్ణి కాబట్టి అందరూ హిందువులే ఎందుక్కొ_కూడదూ అని 

అడగవచ్చు కదా! మళ్ళీ కథ మొదటికే వస్తుంది. ఇక ఈ సమస్య 

ఎప్పటికీ తీరదు” అని నేను బదులు చెప్పాను, అయితే అందుకు 

“మో సలహోి ఏమిటని అతడు నన్నడిగాడు. “మిరు మో మతాన్నే అనుస 

రించండి. కానీ కేవలం హిందుత్వానికో, ముస్తిం మతానికో మాత్రమే 

చెందనటువంటి ఒక మౌలికమె న తత్వశౌస్త్రం వుంది. దానిని మో ఇష్ట 

మొచ్చిన పేరుతో పిలుచుకోండి. అదేం చెబుతుందంకే,- సత్యస్వరూప 

మైన, ఆనందరూపమైన ఒకే ఒక శక్తి వుంది. అదే సృష్టిస్తుంది; సోకి 

స్తుంది; నాశనం చే స్తుంది కూడా. దై వాన్ని గురించిన మన ఊహలన్నీ 

కూడా ఒకే ఒకటైన ఆ పరమసత్యాన్ని గురించి కేవలం మనయొక్క సరి 

మితమైన ఊహలు మాక్రమే. కాబట్టి పునాదిరాయి వంటి ఆ పరమసత్యమే 

మనలనందర్నీ కలుపగలదు. అది ఏ ఒక్క మతానికీ చెందింది కాదు. 

ఈ కారణంచేత (పతి ఒక్కరూ దానినే సమానభూమికగా అంగీకరించ 

వచ్చు. మతం అనేది కేవలం ఒకే ఆరాధనాపద్దతి మాత్రమే. ఈ మౌలిక 

విశ్వాసం కేవలం ఆరాధనా పద్ధతి కాదు. అది ఈ విశ్వమును గురించిన 

ఒక తాత్విక అవగాహన, ఇస్తాంయొక్క. భగవంతుడూ, టై_స్రవంయొక్క 

భగవంతుడూ, హిందుత్వంలోని భగవంతుడూ ఒక్కటే. మనమంతా ఆ 

పరమాత్ముని భక్తులమే. సూఫీమత స్రైలుగా మిరు దీనిని హేతుబద్ధమైన 

ఆధారంగా తప్పక అంగీకరించాలి” అన్నాను. అందుకాతడు బదులు పలక ' 

లేదు. ఆ తర్వాత మేం విడిపోయాం. అక్కడితో ఆ వ్యవహారమంతా 

_ముగిసింది. అది మన దురదృష్టం. 
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(పశ్న ; హిందువులకూ, మహమ్మదీయు లకూ గూడ 

సరస్పర సుహృద్బావం చాల ఎక్కువగానే వుందని మనకు 

సు. అయినప్పటికీ అపుడపుడు, పెదా ప తెలుసు. అయినప్ప పస్పుడప్పు చిన్నా, పెద్దా పరి 

మితుల్లో సంఘర్షణలు జరుగుతూస ఉన్నాయి. వీసని తగ్గించ 
గ 

టానికిగానీ, లేదా పూర్తిగా నిరోధించటానికిగాని ఏ చర్యలు 

తీసుకుంటే చాగుంటుందని మీరు భావి స్తున్నారో_ మీ అభి 

(ప్రాయం చెప్పండి? 

అం సః ఇట్టి సంఘర్ష ణలకు ఒక కారణం గోవు. గోవుని చంపటం 

తమ హక్కనుకునే భావాన్ని ముస్తింలు ఎందుకు పాడిందే పాటగా పట్టు 
కూర్చుంటారో నాకు తెలియటం లేదు. వారలా భావించనక్కరలేదు. 
నిజం చెప్పాలంటే అది వాది మతనియమంకాదు. పూర్వకాలంలో వారు 
హిందువులను కించవరోచేందుకు అదొకమార్గం మాత్రమే. అది ఇప్పుడు 
కూడా ఆలాగే ఎందుకు కొనసాగాలి? 

తోటివారి పండుగల్లో మనం పాలు వంచుకోలేమా? సమాజంలో 
వివిధ స్థాయిలవారిని ఒకటి చేసేటువంటి బహుళ (ప్రచారం గల ఉత్సవం 
మన హోలీ పండుగ. ఈ హోలీ పండుగలో, ఒక ముస్తింమిద ఎవరో 
రంగునీళ్ళు చిలకరించారనుకుందాం. అంతమాత్రంచేత కొరాను యొక్క 
ఆదేశాలు అతి కమించబడ్డాయని మిరు అనుకుంటారా? అది ఒక సాంఘిక 
వ్యవహారంగా ఎందుకు అనుకోకూడదు? అజ్మీర్లోని ఉరుసు వంటి అనేక 
ముస్లిం ఊత్సవాల్లో హిందువులు పాలువంచుకుంటూనే ఉన్నారు. కానీ 
సత్యనారాయణపూజలో పాల్గొ నేందుకు రోమ్మని ముస్తిములను మనం ఆహ్వా 
నించామని ఊహించండి. అవ్పుడేమవుతుంది? ఒకప్పుడు [దవిడమున్నే(ట 
కీజగంవారు ఒక ముస్తిం మం్మతిని రామేశ్వరానికి తీనుకుపోయారు.. దేవా 
లయ అధికారుల ఊహలమేరకు అన్ని సత్కారాలూ అతనికి చేశారు; 
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అన్నీ స్వీకరించాడు. కానీ తీర్ధ ప్రసాదాలు ఇవ్వగా నె అతడు వొటిని 

దూరంగా పారేసాడు. అతడు అట్టా ఎందుకు చెయ్యాలి? అతడు (ప్రసా 
దాన్ని స్వీకరించాడే అనుకుందాం, అప్పుడతడు తన మతాన్ని అతీ క్ర 
మించినట్లవుతుందా? కాబట్టి ఒకరినొకరు గౌరవించుకునే ధోరణిని మనర 
అలవరుచుకోవటం అభ్యానం చేయాలి. మనం కేవలం ఇతరుల విశ్వా 

సాలను సహించడం మాత్రమే గాదు. వాటిని తప్పక గౌరవించాలి. మనం 
సహిష్ణుతావాదం కాదు. సమ్మానవాదం. 

(వళ్న : హిందూ ముస్టిముల మధ్య సామరస్య సాధనా 

(పయత్నంలో నడుం కట్టి ముందుకు రావటానికి అర్హలై నవారు 
మనలో ఎవరు? రాజకీయవాదులా? విద్యావే త్తలా? లేక మకా 

చార్యులా? మీ అభ్మిపాయమేమిటిః 

స: రాజకీయవేత్త దీనిలో చివరివాడు. మతాచార్యుల గురించి 
కూడా అదే మాట చెప్పవచ్చు. (ప్రస్తుతం మన దేశంలో పూర్తిగా సంకు 
చితత్వం కలిగిన మతాచార్యులు రెండు మతాలవారిలోనూ ఉన్నారు, 

భావనలో, మతవరంగానూ, రాజకీయాలకతీతంగానూ ఊంటూ తమ 

మనన్సుల్లో నమై క్యజాతీయభావం కలిగినటువంటి మూడవరకం మనుష 
లను 'ఈ వనికి మనం ఆ సాం. వారు తప్పనిసరిగా మతవిశ్వాసాలు 

కలిగినవారుగా వుండాలి. మతపరమై న భూమికలేనిదే సాధించకలిగిందేమి 

లేదు. 

రాజకీయవాదులు [వజలను అధికాధికంగా విభజిస్తూ తమ ఆటలు 

కొనసాగి స్తున్నారు. కులంమోద పట్టింపులను “పెంచేదీ, హిందూ ముస్లిం 

ఊది కృతలను రెచ్చగొ్టేదీ వారే. అటువంటి మతవరమై న వ్యవహారా 
_ అన్నిటిలోనూ దుష్టపాత్రధారి రాజకీయవాదే. దురదృష్టవశాత్తూ అతడే 
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వ్రజానాయకుడౌతున్నాడు. మిక్కిలి పవి త్రై, శీలవంతులై , భగవ 
ద్భ కలై నవారే, వాస్తవానికి నిజమైన (పజానాయకులు కావొళి, కానీ 
అటీవారు మాతం నేడెక్కడా కనిపించటం నేడు, 

టబ 

(ప్రశ్న: మతవర్గాల పట్ల సామరస్యపూర్వకమైన వాతా 
వరణాన్ని నిర్మాణం చేసేందుకు, అ్రధ్రిక్ర సంఖ్యాక వర్గ మైన 
కొరణంచేత హిందువులే, ప్రత్యేకమూ, ప్రముఖమూనై న 

బాధ్యత వహించాలని మీరనుకోవట్య జేదా? 

స; నిజమే. తప్పనిసరిగా అది నిజమే, కానీ దానిలోని ఇబ్బందు 
లను గుర్తించండి. హిందువులమోద్ దోషాక్రోహ్య్య చేయటానికి, ముసిము 

ae) లను నిర్జోషలని (ప్రకటించటానికీ, మన నాయ్వక్సలు మొగ్గు చూపుతున్నారు. టి 
a 

ఇది ముస్తిములను తమ మతత త్వద్భక్ని బ్రో మరింత రె చ్చిపోయేట్టుగా 
చేస్తోంది. కాబట్లి ఇదరూ ఈ బాధ్యతను 
న్ (wa) యు పంచుకోవాలని నేనంటాను. 

ప్రశ్నః ఇట్టి సామరస్య సార్ధనత్రో, రెండు మత 
వర్గాలవారూ సత్వరమే స్వీకరించ దగినది గా ఏ చర్యను మీరు 
సూచిస్తారు; 

స: మతాన్ని సరిగా అవగాహన చ్రేస్పక్సునే విద్యాబోధన సామూ 

హికంగొ స్వీకరించ బడాలి. ఈ రోజుల్లో మన రాజకీయ నాయకుల చేత 

నేర్పబడుతున్న మతరహితమై న విద్య కాడ్ర, నిజమెన మతవిద్యకావాలి. 

ఇసొంను కూ ర్చినటువంటీ యదార్ల విజ్ఞానాన్ని పజలకందించండి. ఆలాగే రా థి జః 

హిందుత్వాన్ని గురించిన నిజమైన విజ్ఞానాన్ని (ప్రజల కందించండి. అన్ని 
మతాలూ మనిషిని, నిస్వార్థ ౦గా, నిర్మలంగా, పవి[తంగా వుండమనే 

బోధిసాయి అనే విషయాన్ని వారికి తెలియచేయండి, 
poe.) 
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ఇక ఉన్నదున్నట్లుగా చరిత్రను బోధించండి. (ప సుతం వున్న 

అవకతవకలను సరిచేయండి, గతంలో ముస్తిం దురాక్రమణదారులు 
దండె త్తి వచ్చారనే చెప్పండి. అంతేగాదు దురా|క్రమణదారులు విదేశీయ 

లనీ, అతనికీ (ప్ర స్తుళలం ఇక్కడున్న ముస్తిమునకూ ఏ విధ మై నసంబంధం, 

సమానత్వం లేవని కూడా చెప్పండి. తాము ఈ దేశమునకు చెందినవాఠమే 

ననీ, పూర్వకాలపు దురాకమణదారులూ, వారి దండయా[తలూ తమ్మ 

వారసత్వంలో థాగొలు * కావనీ, ఇక్క_డుంటున్న ముస్టిములను చెప్ప 

మనండి. 

సత్యమై నదాన్ని బోధించటానికి బదులు, ప్రస్తుతం ముస్లిములకు, 

అవకతవకగా తారుమారైన విషయాలని బోధి న స్తున్నాం. సత్యాన్ని ఎంతో 

కాలం దాచలేం. ఎంత 'దీర్హకాలం దాచివుంచినా చివరకు అది బయటవడు 

తుంది. మరిన్ని విషమానుభూతుల్నే కలిగి స్తుంది. అందుకనే చరిత్రను 

ఉన్నదున్నట్లుగా చెప్పమని నేనంటున్నాను. అప్స్ ప్ట్ల్ ఖాన్ శివాజీచేత చంప 

బడ్డాడనే విషయాన్ని, ఒక విదేశీ దురా క్రమణదారుడు ఒక జాతీయవీరునీ 

చేతిలో చచ్చాడని చెప్పండి. 

(పశ్న: “భారతీయకరణం పై ఈమధ్య ఎంతగానో 

చర్చ సాగుతోంది. ఎంతో గందరగోళం చెలరేగింది. ఈ 

గందరగోళం తొలగించడ మెట్లాగో దయవుంచి చెప్పగలరా? 

అల స: భారతీయకరణమనేది “జనసంఘం” ఇచ్చిన నినాదం. దాన్ని 

గురించి అసలు తికమక ఎందుకుండాలి? భారతీయకరణ అంటే అందర్నీ 

హిందువులుగా మార్చుడమని అర్థం కాదు. మనమంతా ఈ భూమి 

సంతానమేననీ మన జనమంతా ఒకౌయేననీ, గ్రేష్టులై న మన పూర్వజు 

లందరూ ఒకరేననీ, మన ఆకాంక్షలు కూడా ఒక్కటేననీ, మనమంతా 

(గ్రహించాలి.  విశ్వసించాలి. “భారతీయకరణ'మంయే ఇదేనని నా 

నమ్మకం. 
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ప్రశ్న : మతవై షమ్యాన్ని శాళశ్యతంగా తొలగించేందుకు 

మార్గాలనూ, ఉపాయాలసూ కనుగొనటంలో మీతో సహకరించ 
ర్డీ తి 1 కలిగినట్టి భారతయ ముస్టిం నాయకులకూ మీకూ ఒక సమా 

వేశం ఈపాటికే జరిగుండవలసిందని మీరనుక్రోవ్షట్రం చేదా? 
కోలయనుకుోే 5 అర అద అట్ట నాయకులను కలుసుకు ఎ౦దుకు మెరు ఇష్టపడతారా? 

స: నేను ఇష్టపడటమే గాదు, స్వాగతిసాను కూడ, 

ఢికీ లో పత్రికొ నంపాదకులతో,.. 
గ 

(ప్రశ్న * స్వతంత్రజాతిగా ఇన్ని ఏళ్ళు గడిచినతర్వాత 

గూడా భారతదేశంలో మతపరమైన ఊది కతలు తగ్గలేదు. 0 Mr ౧|| 

దీనికి కారణం గురించి, మీ విశ్లేషణ ఏమిటి? 
స: భారతదేశం, దాని ప్రజలూ, దాని సంస్కృతులతో భారతీయ 

ముసిములు ఇంతవరకూ పూ రిగా తాదాత్మ్యం చేసుకోకపోవడమే హిందూ డి ఆన 

ముస్తిం ఉద్రిక్ఫతకు ముఖ్యకారణం. ఇది తన దేశమనీ, వీరంతా తన 

(వజలనీ భారతీయముస్తిం హృదయపూర్వకంగా చెప్పగలిగితే ఈ సమస్య 

పరిష్కారమౌతుంది. ఇదంతా ఆతని మన _స్తత్వంలో మార్పుకు సంబం 

ధించిన వ్యవహారం. 

పః అంటే మీరు హిందువుల ఆధిక్యతను కోరుతున్న పే . 
గ sy 

గదా! ఇందుకోసం రాజ్యాంగం సవరించటం అవసరమని మీరు: 

కోరుతున్నారా? | 

స: ఒకరి ఆధిక్యమనే (ప్రశ్నలేదిక్కడ. మేంకోరేది, ఇక్కడ సువ్యవ ం 

సితమె న సమాజం. మన రాజ్యాంగం అందరికీ సమాన హక్కుల్ని ' 
థి షా ఖో 
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ఇస్తోంది. అట్టి రాజ్యాంగాన్ని నవరించవలసిన అవసరం లేదు. హిందువు 
పుట్టుకతోనే మత విద్వేషరహితుడు. భగవత్సాక్షాత్కానికి విభిన్న మారా 
లున్నాయనే సత్యాన్ని అతడు అంగీకరిసాడు. ౧ 

(పశ్న: మీరెపుడూ హిందువులను గురించే మాటాడ 
భు 

తారేమీ? భారతీయుల గురించి ఎందుకు మాటాడరు?ః మీ 
(ఉం 

కొర్యంలో ముస్లి ములను మీరెందుకు చేర్యుకోరు? 

స: మహాత్మాగాంధీతోసహా, ఏ ఉత ముడై న హిందువుకంటేగూడా, 

అతినికృష్ణుడై న ముస్తి మైనప్పటికీ ఉత్త ముడే అని మౌలానామహమ్మ దాలీ 

(ప్రకటించినప్పుడు కూడా, మన నాయకులు ముస్తింలను మంచిచేసుకోవాలనీ, 

స్వాతంత్యసనమర సమయంతో (ప్రయత్నించారు. ఆ ప్రయత్న ఫలితంగానే 

హిందువుడు “హిందుసానీ”గా మారాడు, కానై తే ముసింలు అందుకు 

సుముఖంగా (పవర్ ౦చారా? మునిం కూడా ఆ విధంగా స్పందించాడా ? 
అలాటి వ, 

ముస్తిం కూడా హిందుసానీగా మారాడా ? లేదు! 

దాదాపు రాజకీయపారీ లన్నీ కేవలం ముసిముల యొక్క, మూకు 
బట ల 

మ్మడి ఓట్లను కోరుకుంటున్న కారణం చేతనే, తమ (పత్యేక అసి త్వాన్ని 

నిలబెటుకోవలసిందిగా వారిని నిరంతరం (పోత్సహిను న్నాయి. ముసింల 
వి అజం se) 

నుండి హిందు స్తానీలను తయారుచేసే మార్గమదా ? దానిబట్టి ముస్తింలను 

సరిదిదే (పయత్నానికి ముందు, హిందువులయొక్క ధోరణిని, మనస 
ర అటి 

త్వాన్నీ సరిడిధ్రటం ముందుగా అవసరమనీ తేలుతోంది. కొబ స్ప్రే నేను 

ముసింలను గురించికాక, హిందువులను గురించే పట్టించుకొంటున్నాను. 
se) 

(పశ్ను: యదారంగా ముసీ ములు, మన దీవితంరో ఒక 
థి aa) 

భాగమయ్యారు కదా! 

స: నేనా విషయం (వళశ్నించటంలేదు. వారు ఇలాగే ఎందుకు (పవరి 
అయి 

స్తున్నారనేదే నౌ (పళ్న. వాస్తవానికి ఇస్తాం వ్యాపించిన [వపంచంలోని 
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ఏ ఇళర దేశంలో అయినప్పటికీ, అంతకు పూర్వం నుంచీ ఉన్న, ఆయా 

దేశాలకు సంబంధించిన వస్త్రధారణ, భాష, జీవనపద్ధతులువంటివి మారలేదు, 
ఇరాన్లోనూ, టర్కీ-లోనూ, అలాగే ఇతర దేశాల్లోనూ వారియొక్క సహజ 
ములెన వస్త్రధారణ, భాష, జీవనదృష్టివంటివి, యధాపూర్వంగానేవున్నాయి. 

కానీ మన దేశంలో (ప్రతిదీ, చివరకు ఆలోచన కూడా మారిపోయింది. 
ఈ మార్చేగనుక లేక పోయినట్లయితే ముస్తిం సమస్య అనేదే , 

వుండేది కాదు. అదే, . మళ్యమై న జాతీయ జీవన ప్రవాహం నుంచి, 
వారిని దూరం చేసేసి 



2 గోవధ 
(ప్రశ్న : గోవధ అనది మన దేశంలో ఎలా (ప్రారంభ 

మెంది? 
ల 

స : విదేశీ దురాక్రమణదారుల రాకతో అది (ప్రారంభమై ౦ది, 
(ప్రజానీకాన్ని బానినత ఏంలో [(కుంగదీ సే సందుకుగాను హిందువులలోని న స్వాభి 

మానపు చిహ్నాలన్నింటినీ తుడిచిపెట్టి వేయడమే ముఖ్యమార్షం కాగలదని 
వారు ఊహించారు. మాతాంతరీకరణమూ, మన దేవాలయాలు, మఠాలను 

కూలగొట్టడంవంటి వివిధములై న కిరాతక పద్ధతులను వారు చేబట్టారు, 

ఆ వరుసలోనే గోహత్య కూడా ఆరంభమైంది. (ఫెంచి, డచ్చి, పోత 

గీన్కు ఇంగ్రీషువారలు జరిపిన తదనంతర కాలప్పు దురా|క్రమణల్లో (ప్రజలను 
లొంగదీనుకునే మార్గాలకు ఇది సహాయం చేయవచ్చునని ఈ గోహత్య 
కొనసాగించారు. 

(పశ్న: ముస్తి ముల మనోభావాలను గౌరవించేనిమిత్తమె 

గోహత్యను మనం సహించవలసి వుందని కొందరంటారు? 

స: అయితే ఇపుడు మనం, మన స్వాభిమానాన్ని వదులుకోవా 
లన్నమాట. “సహనం” పేరు మిద మన విశ్వాసాలనూ, ఆలోచనలనూ 
మనం అగణగ దొక్కనీయాలన్నమాట ? ముసి ముల విశ్వాసాలను గౌర 

య 
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వించాలీ, అనేవారు అలా అంటానికి రెండు కారణాలున్నాయి. ఒకటి 

ముస్తి ములు సంఘటితులై వున్నారు. వారు తమ “విశ్వాసాలను” కాపొడు 

కునే నిమిత మై దేశాన్ని కొల్లగొట్లి దోచుకోవటం ప్రారంభిస్తే వారమైన 
ల్ మొలలు రా దె చీ రొజా 

చర్యతీనుకు నేందుకు [ప్రభుత్వం సిద్ధంగాలేదు అన్నది మొదటి కారణం, 

అయిదేళ్ళకొకసారి అధికారంలోవున్నవాప ఓట్లకోసం వారిదగ్గరికి వెడ 
రా 

తారు. తమకు కాకుండా ఇతర పక్షాలకు ముస్తిములు మూకుమ్మడిగొ 

ఓట్లు యివ్వకుండా వృండాలనే ఆదుర్దా వారికుండడం రెండవ కారణం. ఈ 

విధంగా వారిలోవున్న స్వార్ధమే ఇట్టి వాదనలను |ప్రతిపాదించేందుకు వారిని 

(ప్రోత్సహిస్తోంది. దీన్ని ఊతగా తీసుకొనే యితర రాజకీయపక్షాలు కూడ 

అదే పథకాన్ని అనుసరించి యిటువంటి వాదాన్ని లేవనెతి ముస్తిములను 
బి ళం 

బుజ్జగించడానికి (ప్రయత్నిస్తు ౦టాయి. 

ప్రశ్నః గోహత్యా నిషేధ ఉద్యమానికి వ్యతిరేక 

(ప్రచారం పెద్దగా సాగుతోంది దానిని ఎదుర్కొనడ మెట్లాః 

స: అన్ని విషయాలను (పజలముందుంచాలి. ఇందులో ఆర్థిక 

విషయాలూ, విశ్వాసాలవంటీవి అనేక దృక్పధథాలున్నాయి. అయినా నేను 

యింకొక దృష్టికోణం నుంచి కూడా ఈ సమన్యను చూస్తాను. ఈ దేశంలో 

గోహత్య విదేశీ ఆధివత్యంతో ఆరంభమై ంది. మహమ్మదీయులు దీన్ని 

(ప్రారంభించారు. ఆంగ్రేయలు కొనసాగించారు. కాబట్టి అది మనకొక 

కళంకం. ఈనాడు మనం స్వాతంత్ర్యం నంపాదించుకున్నాం. స్వాతంత్ర్యం 

రాగానే ఇటువంటి కళంకాలన్నీ కూడా తుడిచివేయాలి.' లేకుంటే మనం 

మానసిక బానిసత్వంలో సతమతమవుతూనేవుంటాం. ఈనాడు అది తొలగ 

టానికి బదులు, ఎన్నో రెట్లుగా "పెరిగింది. 1944 వల్లో, అంతకు 

పూర్వంకంపె గోహత్య 50 నుంచి 100 రెట్టవరకూ పెరిగింది. యుద్ధ 

సమయంలో విదేశీపై సైన్యం యిచట. బసచేయడంవల్లనే ముఖ్యంగా యిదీ 

సంభవమై. ౦దీ. . "ఈనాడు. స న్వరాజ్యం వచ్చిన తర్యాత యిది తగ్గడానికి 
ణీ 
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బదులు, విదేశీసెన్యం యిక్కడ లేకపోయినప్పటికీ 1945 నాటి సాయి 
యం వు 

కంటె 20 రెట్లు ఎక్కువయింది. మన సెన్యానికి సంబంధించినంత 

వరకు ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వం సైనిక జీవనంలో ఆవుమాంసం, పంది మాంస 

ముల వినియోగాన్ని నిషేధించింది. 1857లో వారు బుద్ది తెచ్చుకున్నారు. 

ఈనాడు మన స్వతంత్ర జాతీయ సె న్యంలో మనవాళ్ళు గోమాంసాన్ని 

వుపయోగిస్తున్నారు. కానీ పంది మాంసాన్ని మాత్రం ఉపయోగించరు ! 

ఉత రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలలో గోహత్యమిద చట్లపరమెన నిషేధం 
ఆనా శు యు వు 

ఉన్నప్పటికీ సె న్యం అవసరాలు తదితరాల కొరకు పనికిరాని పశువులను 
చంపవచ్చునని అనుమతించడానికి అవసరమైన చట్టసవరణలను తీసుకొని 

రావలసిందిగా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ పద్ధతిలో ఉపయో 

గించే పశువులను కూడ చంపుతున్నారు. గోహత్యా నిషేధం కొరకే 

ఏర్పడిన చటం వల [ప్రయోజనాలు కూడా ఇలా వమ్మయ్యాయి. అంతే 
యు ae) 

కాదు గోహత్య నిషేధంవున్న మైసూరువంటి (ప్రాంతాలలో సరిహద్దుల 

చుట్టారా పశుమారణం జరుగుతూనేవుంది. గోమాంసం రాష్ట్రంలోనికి 

చేరుతూనేవుంది. ఈ కారణాలవలనే దేశవ్యాప ౦గా సంపూర గోహత్యా 
ae లి ఓ 

నిషేధాన్ని కేంద్మపభుత్వమే చేయాలని మేం కోరుతున్నాం, విదేశీ 

మారక|దవ్యపు ప్రశ్నను గురించి కూడ ఉదాహరిస్తూ “మనం 

గోమాంసాని విదేశీ మారకదవ్యంగా పంపకపోతే మనం చాలా నష్ట 

పోతామని” కొందరు నాయకులు నాతో అన్నారు. విదేశీ మారకదవ్యం 

కోసం మన జాతీయ శ్రద్ధాకేంద్రాల విషయంలో మనం ఎలా రాజీపడగలం? 

(ప్రశ్న : గోహత్యా ని షేధాన్ని ఆఅంగీరరించకపోవడంలో 

అద అట్ (పభుత్వ ఉద్దేశ్య్యమేమిటిః 

స: గోహత్య నిషేధించడం వలన ముస్తిముల యొక్క, క్రై స్త 

వుల యొక్క ఓట్లను కోల్పోతామని వారు భయపడుతూ వుండివుండవచ్చు. 

వెజ్టిబాగుల హిందువు ఎలాగూ వారికే ఓటువేస్తాడు కాబట్టి ముస్తిముల 
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యొక్క, డ్రైస్సవులయొక్క. ఓట్లను కాపాడుకోవాలి. గోహత్యను నిషే 

ధించరాదని అమెరికా కూడ మనలను ఒత్తిడి పెట్టింది. చౌకగా 

గోమాంసం, చర్మాలూ, తోళ్ళు మన నుంచి వారికి అవసరం. వారి దేశపు 
మంచి గోవులను పెద్ద పెట్టున చంపుకోడానికి వారు అంగీకరించరు. “పెగా 

చివరకు పాలపొడికి కూడ మనం వారిమీద ఆధారపడి వుండాలని వారు 

కోరుకుంటున్నారు, 

ప్రశ్నః మైసూరు (ప్రాంతంలో సంపూర్ణ గోహత్యా 

నిషేధాన్ని (ప్రకటిస్తూ చేయబడిన పూర్వపు చట్టము 12 నం॥ల 

వయసు దాటిన ఎద్దులను చంపడానికి అనుమతి స్తున్న కేంద 

(ప్రధాన న్యాయస్థానం యొక్క ఆదేశాల దృష్ట్యా సవరించ 

బడింది. అట్లా చేయడం తప్పనిసరా? 

న: కే్యదన్యాయస్థానము' ఊతర ప్రదేశానికి చెందిన కసాయి 

వారి విషయంలో, ఒక ప్రత్యేకమైన వృత్సిని అనుసరించేందుకు వారుకోరిన 

కోర్కెను పాక్షికంగా అంగీకరిస్తూ ఆదేశాలను జారీచేసింది. ఇపుడు 

మై నూరు |పాంతం విషయంలో ఆవాదన ఎమా(త్రం తగదు. ఎందుకంటే 

అక్కడ చాలా కాలంగా గోహత్యా నిషేధం అమలులోవుంది. కాబట్టి 

వారి వృత్సికి విఘాతం కలగడం అన్న ప్రసక్తేలేదు. 

అసలు, వృత్ని స్వేచ్చ తఫ్పక గౌరవింపబడాలి, అనేటువంటి 

కేంద్రన్యాయస్థానం యొక్క వాదన కూడా ఒక అభూతకల్ప నే. మద్య 

పాన నిషేధంవల్ల మన ప్రజల్లోని ఒకవర్గం జనులకు, వారియొక్క తర 

తరాల వృతి హోతుంది. మహారాష్ట్ర [ప్రాంతంలో రామోషీ అనే ఒక తెగ 

వుంది. వారు రాముణ్ణి పూజించి దోచుకోవడానికి బయలుదేరతారు. అది 

వారికి కలకాలంగా వస్తున్న వృత్ని + అటువంటప్పుడు వారి హక్కులకు 

గూడ కేందన్యాయసానం సంరక్షణ కల్పిసుందా ? 
థి అవి 
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(పశ్న; “గోమాంస భక్షణను గూర్చి వేదాలలో కూడ 
(పసంగములున్నవి” అని కొందరంటారు. అది నిజమేగా? 

న; వేదాలలో గోమాంస భక్షణ గురించి ఉదాహరణలుగా భావించ 

బడేవన్నీ ఉంగా” ఆన్న శబ్దమును తప్పుగా వ్యాఖ్యానించడం వల్లనే 

ఏర్పడినవి. వేదాలలో “గొ” “మునకు యిం[దియములనిగూడ అర్ధ 

ముంది. ఈ అర్థంలోనే “నేను గోవునుతింటాను” అనగా “జిలేంద్రియబట్ది 

అవుతాను” అన్న భావనతోనే యాజ జ్ఞ వలుడు అట్టి పదప్రయోగం 

చేసాడు. కానీ ఈ దుర్వ్యాఖ్యానం-లేదా_ ఈ అజ్ఞానం గోహత్యను 

సమర్ధించే వారికి ఉపయోగపడుతోంది. 



3 రొజు జకీయ ౧ద్ధాంతాలు-వ్యవస్థలూ 
ఖు 

(పళ్న : తమ సిద్దాంతం మానవకమ వి కాసా న్ని 

సూచించే వె జ్ఞానిక సూత్రంమీద ఆధారపడివుందని సామ్య 

వాదులు చెప్పుకుంటుంటారు. అది వారి వాదనలో ఒక (పధా 

నాంశం కాదా? 

స: కానీ. నిజంచూస్తే + మానవ కమవికాసం యొక్క యదార్హ 

స్వరూపాన్ని గురించిన వె 'జ్ఞానిక పరిశోధన వారి వాదాన్ని తినరస్మ 

రిసు ౦ది. మానవపరిణామ (క్రమంలో తొలిమెట్టుననిలిచే భౌలికవాదంమిద 

సొమ్యవాదుల సిద్ధాంతం పూర్తి గా ఆధార'పడివుంది. ఈ [కమవికాసం 

తప్పనిసరిగా స్థూలం నుండి నూక్ష్యం దిశగా పురోగమిస్తు ంది. మానవుడు 

తన (ప్రాథమిక దశలో కేవలం నూలబస్తు బాతానికే అంటి పెట్టుకొని 

వుంటాడు. అతడు తన సమయం, 'కు లనంతనూ, భౌతిక నుథాన్వేషణ 

లోనూ, శారీరకవాంఛల సంత్యప్పి తోనూ వెచ్చిన్తాడు. ఆపైన అతడు 

(క్రమంగా అభివృద్ధిచెంది ఒక ఉన్న తదశకు తననుతాను వికసింపచేసుకునే 

తరుణంలో తన భావో ర్వేగపుటాకాంక్షలను సంతృప్పి పరుచుకోవడం ద్వారా 

మానసిక సుఖానుభూతిని కోరుకుంటాడు. ఇచ్చుడాతడు మానవ[కమవికాసా 

నికి మరోపేరెన నంస్కృతీపథంతలో ఉంటాడు. అప్పుడే అతనిలో 
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కళాత్మక దృష్టి 'ఆరాటపెడుతుంది. తత్ఫలితంగా అతడు అనంతరూపాల్లో 

కళోపాసన చేస్తాడు. ఆపైన మరొక అడుగు ముందుకువేసి, ఆయా కళా 

రూపాలకు భూమికగానున్న నిగూఢ సౌందర్యాంశాన్నీ వెలికితెచ్చేందుకు 

(పయత్నంచేస్తాడు. బౌద్ధిక మై నస్థాయిలో సంతోషానుభూతిని ఆతడు 

పొందనారంభించేది ఆ దశలోనే. "అపకే ఆతడు విజ్హానసాగర పులోతుల్లో 

చొచ్చుకుపోవటంలోనే సంతోషముందని గురిసాడు. అప్పుడు శాస్త్ర 

విజ్ఞానం తత్వశాస్యొాల పరిధులు అతని మేధాశకి క్రి, పరిళోధనార్థం ఎన్నో 

సవాళ్ళు విసురుతాయి. అయినా ఆతడు, వానికి సమాధానం కనుగొనడంతో 

నంతృపి పడ్షటానికొప్పుకోడు. ఇంకా పురోగమించాలని ఆశపడశాడు, 

తన మేధను కూడా దాటి ముందుకుపోవాలనీ, తన స్వీయ అసిత్వంలోని 

రహస్యాన్ని గురించి అన్వేషణకు యత్నిస్తాడు. అప్పుడాతడు ఆత్మ 

సామాజ్యంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. తుట్టతుదకు పరమసత్యాన్ని-దై వమును... 

సర్వ త్రానిండియన్న మహదానంద సూత్రాన్ని చేరుకుంటాడు. 

స్థూలం నుండి సూక్ష్మానికీ, పదార్థం నుండి చె చై తన్యానికీ వికసించటం 

మానవ[కమవికాసం యొక్క సహజ జలొక్షణం. అటువంటప్పుడు తమ 

భౌతికవాదమౌఢ్యానికి, వె_జ్ఞానిక భూమిక పుందని సామ్యవాదులు ఎలా 

చెప్పుకోగలరు ? నిజానికి ఈ దృష్షితోచూచినప్పుడు, (ప్రతి కియావాదులూ 
టె 

అభివృద్ధి నిరోధకులూ, తిరోగాములూ సామ్యవాదులే అవుతారు. 

(పశ్న : ఎమెనప ప్పటికీ సమానత్వం వారి మౌలిక సూత్రం 

గదా! 

స: కానీ అది భౌతికవాదమనే దోషయుక_ మైన భూమికసె 

నిలిచివుంది. “నేను” కేవలం ఒక పదార్లం మృాతమే అయితే, సమాన 
త్వమనే (ప్రాతిపంక పై ఇతరులతో సహకార భావనలను నేనెందుకు 

ఆకాంక్షందాలో అర్ధ ౦ చేసికోలేకపోతున్నాను. ఇతరులను దిగ(మింగుతూ 
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నేనెందుకు జీవించరాదు ? అంతేగాదు. మానపుడు కేవలం భౌతికవాంఛల 
కుప్ప అనే మౌలిక భావన వా సృవంకాదు. భౌతికముతోబాటు మానవు 
నకు భావోద్వేగమయమూ, మనన సృత్వపరమూ,. విశ్వానాత్మకమూనై న, 

తతు త్తుల్యమై న ఇతర వాంఛలు గూడా అనేకంగా ఊన్నాయి. భౌతిక 

వాంఛలకన్న ఎక్కువకాకపోయినా, కనీసం సమాన (ప్రాతినిధ్యం వీని 

కున్నది. మానవునిలోని ఇట్టి వై విధ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసికోనట్టి ఏ 
ఆలోచనా పద్ధతై నానరే, స్వతహాగా విలువై నదికాదు. సర్వసమానమై న 
ఒకే ఒక వరమనత్యం యొక్క, దానిని చేషుడు అనవచ్చు. లేడా నిత్య 

సత్యమనుకోవచ్చు- అంతర్భాగములే ఈ జీవకోటిఅంతా యని నొక్షాత్క 

రించుకోవటమే నిజమై న సమానత్వానికి భూమిక కాగలదు. 

(ప్రశ్న : సంఘ కార్యానికీ, సామ్యవాదం గాసీ, లేదా 

ఇతర “ఇజములను'గాసీ, జోడించదలచుకొన్నారా? 

స: ఇతర “ఇజములలో గాకు పనిలేదు. మా సిద్ధాంతములో 
ఏదె నా “ఇజం పూరి గాగానీ లేడా పా్మాకంగాగానీ ఉన్నదా అన్నది 
యా షూ 

నాకనవసరం. లేకపోతే అదిలేదని నేను జెంగవడను. 

(పశ్న: ఎ ఇజమును మీరు విశ్వసినా రు? 

స; ఏదో ఒక “ఇజంితో వయత్నపూర్వకంగా ఇరికించవలసి 

నంతగా నేడు మానవమేధాసక్తి దిగడారిపోయిందని నేను విశ్వసించను- 

ఇళ శః || (ప్రశ్న: ఆర్థిక వ్యత్యాసాలు కొనసాగుతున్నంతవరకూ 

మన దేశంలో సామ్యవాదం యొక్క సెరుగుదల తప్పనిసరి 

కోదా? 

స: సామ్యవాదం పెరగటానికి, మూలాధారమెన వర విద్వేష 
వు n 

వాదానికి ఆర్థిక వ్యత్యాసమనేది నిజమై న కారణం కాదు. శ్రమ గౌరవ 
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భావాన్ని మన (ప్రజలు నరిగా అలవరచుకోలేదు. ఊదాహరణకు.. మనం 
రోజుకు మూడు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకునే రిక్షావాలాను 

“ఒరేయ్” అనిపిలున్తా౦. కానీ నెలకు అరువది రూపాయలు సంపొదించు 

కునే ఒక గుమాస్తాను “దాబూజీ' అంటాం. మన దృక్పథంలోని ఈ 

తేడాయే విద్వేషాన్ని పుట్టిస్తోంది. కాయకష్టానికి గౌరవం రావాలంపే 
అట్టి వృత్తులను పట్టభళ(ద్రులు చేవట్టడమే పరిష్కార మార్గం, “వనిలో' 

ఊచ్చమనీ, “నీచిమనీ, తేడాలేదు. (వతి పనీ సమాజరూవంలోవృన్న 

ఒరే వరమేశ్వరుని ఆరాధనమే. “న్వకర్మణా తమర్భ్యా సిద్ధిం విదంతి 

మానవాః (న్వకర్మ ద్వారా ఫర మేశ్వరునారాధించి మానవుడు సిద్ధిని 

. ఫొందుతున్నాడు) అని భగవద్గీత వెప్పతోంది. 

దోచుకునేవాడూ, దోచుకోబడేవాడు- అనే వర్ల్గీకరణే తప్పు, ఒక 
సారి యజమానులూ, మరొకసారి కార్మికులూ పనిని సృభింవచేన్తు టారు, 

కార్మికుల కోర్కెల, యజమానుల నష్టాల భారం పడేది చివరకు వినియోగ 

దారుడిమిదే కనుక అనలు దోపిడీకి గురయ్యేది అతడే. 

(వళ్న : సామ్యవాదుల ఆర్థిక (ప్రణాళికకు బదులుగా, 

మీరు సూచించే (పణాళీక ఏమిటి? 

సన: అహారం, కట్టుకు నేందుకు బట్ట, ఉండేందుకు ఇల్లు వంటి 

[ప్రాథమిక అవనరాలు వతి ఒక్కరికీ తప్పక తీరాలని వేరుగా. చెప్ప 

నక్కర ల్లేదుకదా ! రష్యాలోమలైే (వభుత్వం అన్ని అధికారాలను గుత్త 

గొనరాదు. కాబట్టి సహకార ఉద్యమాల ద్వారా ఉత్పత్తిని "షెంఛాలని 

నేను నూచిస్తాను. ఊత్సత్సిని పెంచేందుకు నవీన సాంకేతిక వద్ధతులను 

మనం అమలుచేయవచ్చును. అయితే మన సమాజ స్వభావ న్వరూపా 
లను మనం నిల బెట్టుకుంటూనే ఈ పనిని కొనసాగించాలి, 

వళ్ళ ! ప్రజాస్వామ్యం భారతీయమైన భావనాః 
న: మనం పొళ్ళాత్యులకం'పేగూడా ముందుగానే, వ్రజాస్వామ్యంళా 

నవా అన్ని ప్రయోగాలను అమలుచేసిచూచాం. 
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అర్య ఆ జ | క్ అబి (ప్రశ్న : (వజాస్వామ్యమే ఉ_త్రమమెన వ్యవస్థ అని 

మీరు విశ్వసిస్తారాః 

స: (ప్రజాహిత నిరంకుశుడు కరువై. (ప్రజాస్వామ్యం వచ్చిందని 

బెర్నాడ్షా అన్నాడు. నడి పేవాళ్ళు నీతిమంతులూ, న్వార్ధరహితులూ 

అయితే ఏ పరిపాలనావ్యవస్థ అయినానరే పనికివస్తుంది. అంసే మానవుని 

సాయి ముఖ్యమన్న దే ఇందులోని సారాంశం. 
G 

వశ్న : నీత్రిమ తుడై న ఒక నియంత అరికారంలోకి 

వచ్చాడనుకుందాం. అయితే అవినీతిపరులు నడిపే ప్రజాస్వామ్యం 

కన్న, ఆతని పోలచే అంగీకరింపదగిందా? 

స: నియంతల [పభుత్వం, ఒక తరం తర్వాత మరొక తరానిక్ర 

చక్కని పరిపాలనా సంప్రదాయాలను అందింవజేయటం కష్టం. ఏదో 

ఒక వద్ధతిద్య్వారా అవనరమైన మార్పులు తెచ్చుకునే అవకాశం వుండాలి- 

మానవస్వభావం అటువంటిదికాబట్టి అట్టి ఒక ఏర్పాటు అవసరమౌతోంది. 

అటువంటి ఏర్పాట్లలో (పజాస్వామ్యం ఒకటి, 
రా 

(ప్రశ్న ; రాజు యొక్క సా(తను గురించి హిందూ 

శానా9ిలు ఏమని ఆదేశి స్తున్నాయి? 

స: ధర్మం యొక్క ఆదేశాల (పకారం అతడు నడుచుకోవాలి. 

అతడు చకవరి కాగోరినపుడు, చక్రవరి త్వాన్ని సమకూర్చే అశ్యమేధ 

యాగం అతడు నిర్వహిసాడు. అందులో “అదండ్యో౭స్మీ" (|ప్రవంచాన్ని 

నేను గెలీచాను. నన్ను శిక్షించగలవాడెవ్వడూ లేడు) అని మూడుసార్లు 

అంటాడు. అతడలా చెప్పినప్పుడల్లా, వ యజ్ఞం యొక్క [ప్రధాన 

బుత్విక్కు ధర్మదండం తనచేత బట్టి- “ధర్మదండ్యో2సి" అంటాడు. 

(నిన్ను దండించేందుకు ధర్మమున్నది) అని అతని తలపై కొడతాడు. 
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(వ: (పజొస్వామ్యం మన జేశంళలో పొందదగినంత 

విజయాన్ని ఎందుకు పొందలేకపోయింది? 

జ 
స; (వజాస్వా మ్య వ్యవస్థను నిర్వహించే బాధ్యతను చేపట్టిన 

వ్యక్తు లే వారి స్వభావాల్లో ప్రజాస్వామికంగాలేరు. ఉదాహరణకు... క 

వ్యకి కలకాలం తానే “అధికారంలో ఉండాలని కోరుకుంటుంకే_ అతనిది 

(ప్రజాస్వామ్య మనస్తత్వం కానేరదుం నిజమై న (పజాస్వామ్యవాది 

ఇతరులక ధికారాన్నప్పగించటానికి అంగీకరిస్తాడు. కానీ మన దేశంతో 

వ్యకు లు, ఊపిరున్నంతవర కు తామే పదవులనంటి పెటుకొని కూర్చోవాలని 
ని టె 

కోరుకుంటారు. 

(ప్రశ్న : సరియైన మన_స్థత్వాన్ని నిర్మాణం చేయటం 

ఎటో? 
| ag) 

స: (ప్రజలను విజ్ఞానవంతులనుగా చేయటం ద్వారానే అదిసాధ్యం. 

అంటే, జాతిపట్ల ప్రజలవట్ల జాతీయ మౌలికతత్వంవట్ల సవ్యమైన 
? డా డా 

మనస త్వాన్ని ఆలవరచటమని అర్థం. 
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స న్ é ప్రశ్న: ఈ రోజుల్లో పదేపదే వల్లిస్తున్న “పరిశ్రమల 

జాతీయకరణ'ను గురించి మీ అభిప్రాయ మేమి టి? 
స: పరిశ్రమల జాతీయకరణమంసే (ప్రభుత్వపు ధనస్వామ్యమే 

(పెట్లుబడిదారీ విధానం) ధనస్వామ్యమెంత చెడదో ఇదీ అంతే చెడ్డది. 
రు a G 

నేను పారిశ్రామిక సహకార  సంస్థలేర్పడాలని కోరుతాను. అందులోని 

(పతి సభ్యుడూ తన హక్కులను గురి, ంచి, విధులను తప్పించుకునే వద్ద 

తుల నెరిగినదానికన్న ఎక్కువగా. తనీహకు్కులతోబాటు విధులను 

గుర్చించగలగాలని ఆశిస్తా, ఆ విధంగా నహకారనంఘాల నభ్యులేగాదు, 

సమాజంలోని (పతివ్యకీ, ఉండాలని కోరుతాను. భారతీయ సంన్కృతి 

నమాజంవట్ల వ్యక్షియొక గ బాధ్యతలకూ, విధులకూ (పాధాన్యతనిస్తు ంది, 

న్వతంత్రభారతం అట్టి భావన్ఫూర్తిని మరల సాధించుకోవాలని 

నేనాశిస్తాను. 

ప్రశ్న -_ భారతీయ స్థితిగతులకు బాగా సరిపోయే పారి 

(శ్రామికీకరణ పద్ధతి ఏది? 

సః చిన్నతరహా వరి[శమలూ, గృహపరి శమలూ (వతిజోటా 

వ్యాపి చెందాలి. అవి “పెద్దపెద్ద పారిశ్రామిక కేంద్రాలకు పరిపోషకాలుగా 
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వుండాలి. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే, జపాన్ దేశం యొక్క పారిశ్రామిక 

వ్యవస్థ అట్లాగేవుంది. సైకిలు పరిశ్రమను ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. 

దానిలో ప్రతి ఒక్క భాగం విడివిడిగా తయాోరుకావచ్చు; ఆ తర్వాత 

వాటన్నింటినీ ఒక కేం; దంలో సె కిలుగా  జతకూర్చవచ్చును. రక్షణ 

వ్యవస్థవంటి కొన్ని ప్రత్యేక పరిశ్రమలు మాత్రమే భారీఎత్తున నడుపబిడే 

ఎకె క్ర పారి[శ్రామిక సంస్థలుగా ఉండెచ్చు. 

ఇది మాత్రమే వ్యవసాయానికీ , పరిశ్రమలకూ నడుమ సమన్వ 

యాన్ని సాధించగలదు. ' (గామిణ నాగరిక జీవనముల నడుమ పెరుగు 

తున్న అంతరాలను తొలగించటంలో గూడా ఇది సహకరించగలదు. 

ప్రశ్న: యీ రోజుల్లో పారిశామికీకరణ దేశాల 

యొక్క (పగతికి ఒక కొలబద్దగా రూపొందినట్లు కనిపిసోంది. 

ఇల్ల స: [ప్రపంచమంతా సంఘర్ష ణలూ, యుద్ధాలమయం కావటానికి 

అదే కారణం, తమ అధికోత్పత్తు లను ఇతర దేశాలకు అమ్ముకొనే విష 

యంలో ఎదురయే పోటీలో ఒక దశ దాటింతర్వాత, కొనుగోలు దేశాల 

కోసమై స్పర్గలొ స్తాయి. తగాదా మొదలవుతుంది. ఇంకొక్క విషయ 

మేమంపే- "యంత్రాల వలన మనుష్యుల చేతికి పని లేని స్థితి వస్తుంది. 

అది అలా జరుగరాదు. కొల్లలుగా కోర్కెలను పెంచుకోవటం, వౌటి 

కొరకు మరిన్ని యంత్రాలను ' సమకూర్చుకోవటం, ఇత్యాదిగాగల పాళ్చాత్య 

సిద్ధారతం మనిషిని యంత్రానికి బానిసగా చేస్తు ంది. 

యం[తం౦ం మానవుని సుఖం కొఅశేనని సుస్పష్టంగా గురించాల్లి. 

అది భస్మాసురునివంటిది. దానిని అదుపులో వుంచకపోతే, తనను 

సృష్టించినవానినే అది నాశనం చేసే సేస్సు ంది. * నె తికళకీ క విజ్ఞత కలిగిన 

వారు మాతమే అట్టి భస్మాసురుని అదుపుచేయగలరు. ఆరేశింపగలరు, 

అట్టి సామర్థ్యం గల పురుషులు మానవుని భవితవ్యానికి మార్గదర్శనం 

చేయగలగాలి. 
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(ప్రశ్న : మన దేశంలో ఎటువంటి యంత్రాలను, వంత 

మేరకు నిర్మించుకోవాలని మీరు అభిప్రాయసడుతున్నారు? 

న: ఆర్థికవ్యవస్థ, పారిశ్రామికీకరణ, యాంతికీకరణం వంటివి, 

ధనం పదిమంది “కతుల్లోకీ అందేవిధంగా కొనసాగుతూ, ఉద్యోగొవకాకా 

లను అధికం చేసేవిగా రూపొందింపబడాలి. [కొత్తగా కట్టిన ఆనకట్ట 

ఉదంతం ఒకటుంది, దొని నిర్మాణంలో (తవ్వకాలకూ, మిట్టపల్లాలను 

సరిచేయటంవంటి వనుల నిమిత్తమై కోట్ల రూపాయలు విలువచేసే యంత్ర 

సామగగిని విదేశాల నుండి కొనుగోలు చేశారు. ఆ నిర్మాణానికి సంబం 

ధించిన ఇంజనీర్లు తటసపడప్పుడు, పనంతా యంతం ద్వారా ఎందుకు 
థ (౧ 

చేయించారు? అది. చవుకవుతుందా ? అని అడిగాను, కూలివారితో 

చేయించినప్పటికీ ఈ, పనికి వ్యయం సమానమే అయుండేదని వారు బదులు 

చెప్పారు. ఈ నిర్మాణంలో కొన్ని వేల కూలీల కిచ్చే వేతనాలమొత్త 0 

యం,క్రాలవై “పెట్టిన వ్యయానికి సమానమే అయేది. కానీ ఇలా చేసి, 

మన ధనాన్ని విదేశాలకు ధారపోసాం. “పైగా వేలాదీగా మన ప్రజలను 

నిరుద్యోగులను చేసాం, 

(ప్రశ్న : దార్మిద్యమనే పెనుభూతం నుంచి దేశొన్ని 

కాపాడుకునేందుకు, వేసిన అన్ని (ప్రణాళికలూ, సత్వరపథకొలూ 

గూడా విఫలమెనటున్నాయి. ఇక ఎవడె నా ఒక ఆర్టీకమాం్మత్రికు 
ae ఉం యా థి 

డొచ్చి ఇం్యదజాలమేదో చేయాలని నేడెదురు చూచేవారు. కొంద 

రున్నారుం 

సః: అట్టి ఇం|దజోలానికి నజీవ నిదర్శనాలుగొ, ద్వితీయ (పపంచ 

యుద్ధానంతరష పు “జపాన్, సళ్చిమ దేశాలున్నాయి. అవీ ఆయా దేశ న్గుల 

తీవ్రమై న దేశభకీ, క్రమశిక్షణా, [పయళ్నాలబలంవల్ల మాత్రమే సంహార 

ఆర్థికవికాసాన్నీ "సాధించాయి. అణుమారణ |(పమాదానికి గురియై, విధ్వంస 
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మైపోయిన జపానుదేశం అత్యద్భుత మై న (పగతిని సాధించింది, 

వాణిజ్యరంగంలో ఈనాడు జపానుతో పోటీకి, చివరకు అమెరికా కూడా 

తట్టుకోలేకపోతోంది. జపాన్వారి “ఎన్ను' (/8౧)ను, అమెరికా యొక్క 

డాలర్ల మారకంతో జోడించమని, అమెరికా జపానును యోచిస్తోంది. 

జపానును సందర్శించిన (ప్రతివాడికీ ఇడి తెలుస్తుంది. ఇదంతా అక్కడ 

వున్న అతిసామాన్య కార్మికునిలో కూడా వున్న ప్రగాఢ దేళభకి భావన 

వల్లనే సాధ్యమయింది. “అన్నిటికన్నా జాతియే మిన్న” అనే ర్యేయ 

గికానికి, పతి జపానీయని గుండే తాళంవేస్తుంది. 

జర్మనీ కథ కూడా ఆలాంటిదే. అచట యవకళశక్షి మొగ్గలోనే 
రాలిపోయింది. దాంతోబాటు అచటి పరిశ్రమలన్నీ దాదాపు నాశనమయి 

పోయాయి. తన ఇంట్లోనే మకాంబెట్టిన విజేతల సైన్యాలను పోషించే 

రూవంలో యుద్ధ బుణాలను అది తీర్చవలసివచ్చింది. ఇట్టి విషమపరీక్షలూ, 

కష్టాలకు తోడు, యుద్ధానంతరం దేశమే ముక్కలై. పోయింది. అయిన 

ప్ ప్పటికీ జర్మనులు గుండెద ధైర్యాన్ని కోల్పోలేదు. యదార్ధ గా చెప్పాలంశే, 

పళ్చిమజర్మనీ తన బూడిదనుంచి, |క్రొత ప్రాణంతో, నూతనళకు ఫిత్సాహా 
లతో పునర్జన్మ నెత్సింది. నేడు ఆధునికమైన జాతులన్నిట్తోనూ అది 

పోటీవడుతోంది. ఇట్టి అద్భుతాన్ని గూడా, దేశభక్తులై న అచటి (ప్రజలే 

సాధించగలిగారు. పెట్టుబడిదారుడు, కార్మికుడూ, శాస్త్రజ్ఞుడు, ఊపొ 

ధ్యాయుడూ, వ్యాషారీ, వ్యవసాయదారుడూ వంటి వారిలో [పతి ఒక్కడూ 

గూడా, తమ జాతి యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధిని, (ప్రగతినీ సాధించే 

నిమిత త్తమై మహోన్నత త్యాగాలను చేసారు. ఈ పద్ధతిలోనే ఆయా 

దేశాలు, “బీదరికమూ, దారిద్యములను తమ నేలపై నుండి. తొలగించుకో 

గలిగాయిగొనీ కేవలం నినాదాలిన్తూనో, లేక తమ బృహత్తర (ప్రణాళికలను 

గూర్చి బాకాలూదుకుంటూనో సాధించలేదు. ఏ జాతి (ప్రగతికై నా ఇదే 
మార్గం. జాతిప్రగతి, సమృర్భులకు అడ్డుతోవలులేవు. 



5. ఆందోళనలు 

(ప్రశ్న: హింసాయుత మెనీ ఆందోళనలుఈ మధ్య పెచ్చు 

మీరిపోతున్నాయి. ఇందుకు (వ తే క్ర యై న కారణమే మెనా 

ఉందా? 

జ 
స : పెరుగుతున్న అసంతృప్తి ; నిస్పృహ; బహుశః (ప్రభుత్యం ' 

మిద ఏమాత్రం నమ్మకం లేకపోవటం వంటివే దేశంలోని వివిధ |పొంతా 

లలోనూ, తమ సంకటాలను తొలగించుకునే నిమిత్తంగా (పజలను 

ఆందోళనలకు ఊద్యమించేట్లుగా (పేరేపిస్తున్నట్లున్నాయి. దురదృష్టవ 

శాత్తూ, ఏదో ఒక ఆందోళనలేందే-అది హింసాత్మకం కాకపోతే._.[పభుత్వం 

నిద్ర మేల్కొని సమస్యను సరిచేయదనే భావన పెరిగిపోతోంది. ఇంక 
(ప్రభుత్వం మేల్కొన్నదా అంహే, అది కూడా విచక్షణార హితమైన 

హింసకు దిగజారుతోంది. ఇట్టి ఆలోచన చాలా (ప్రమాదకరమని అను 

కుంటున్నాను. తగిన సమయంలో, సానుభూతితో తగు చర్యను తీను 

కోవడం, ఇటువంటి (ప్రమాదకర ధోరణి [ప్రజలలో కలగకుండా చూసు 
కోవడం అధికారంలో ఉన్నవారి విధి, 
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(ప్రశ్న: ఆందోళన పేరున విద్యార్థలు వ్య క్రిగత 
ఆస్తులకు, (ప్రభుత్వఆస్తులకు కలిగిస్తున్న వినాశనం మాపేమిటి, 

ఉష స : ఈ విషయాలు ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకుంటున్నట్లు లేదు. ఇది 
విచారకరమైన విషయం. పెగా అట్టివి యవత మేల్లొాన్నదనటానికది చిహ్న 
మని కూడా మన [వధానమం తి చెప్పారు. ఎంతటి వింత వికృత 

వ్యాఖ్యానమిది ! ఏదో ఒక రకమైన [కియాశీలత కనిపించినంత మాత్రాన, 

దానిని జాగృతీ అని మనం చెప్పగలమా? _ తీవ్రమైన జ్వరంలో 
మరింత ఎక్కు_వగా సంధి లక్షణాలు ఏర్పడినప్పుడు, ఒక వ్యకి రెచ్చి 

పోయి విధ్వంసకంగా తన కాళ్ళూ చేతులను శకియుక్కంగా'నే కొట్టు 
కుంటూ ఉంటాడు. దానిని “జాగృతి అని మనం అనగలమా? అలా 

కాక శరీరంలోని |ప్రాణశక్కుల ఒడిదుడుకులకది గుర్పుకాదా ? 

అసలింతకీ, ఇట్టి విధ్వంసక ఆందోళనలకూ, కల్లోలాలకూ, “తీవ 

మైన కవ్వింపు'లేమున్నాయనీ ? ఒకచోట “కాపీ కొట్టినందుగ్గాను, ఒక 
విద్యార్థిని వరీక్షనుంచి బయటకు పంపేయటం జరిగింది. వెంటనే ఇతర 

విద్యార్థులు ఆతనిని “కాపాడటానికి” ఉపాధ్యాయుని ఎదిరించటం [పారం 

భించారు. ఆ రౌడీతనం చివరకు ఒక “విద్యార్థి ఉద్యమంగా” విరుచుకు 

పడింది. ఇంకొకచోట బర్మా శరణార్ధిని, పండ్లదుకాణం మిద కూర్చుండగా 

ఒక విద్యార్థి ఆమెపట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్నించాడు. ఆమె కేకలుపెట్టగానే, 
ఆమె భర్తవచ్చి విద్యార్థిని చితగ్గొట్టాడు. ఇంకేముందీ ! వందలాదిగా 

ఊన్న అతని సహవానులు, ఆ భర పెన దండయాత్ర చేసారు. అలాగే 

హిందీకి అనుకూలంగానో, (ప్రతికూలంగానో, నినాదాలు ఇస్తూన్న ఆందోళ 

నలన్నీ హింసాయుతంగానే ఉంటున్నాయి. 

ఒకసారి కొందరు విద్యారి నాయకులు నన్ను కలసి, ‘విద్యారులు 
రద్ద ee 2 ? భి 

కట్టవలసిన జీతాల పెంపుదలకు” వ్యతిరేకమై న ఉద్యమం గురించి సమ 
ర్థించుకుంటూ మాట్లాడారు. తమ కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది చాలా 
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అధికంగావుందనీ, తమ తల్లిదం[డ్రుల భారాన్ని తగ్గించేటందుకే ఈ ఊద్య 
మాన్ని విధిగా తాము |ప్రారంభించవలసి వచ్చిందనీ వారు వాదించారు. 

అది విని నేనొక చిన్న |ప్రశ్నచేసాను. “నిజంగా మిరు మి తల్లిదండ్రుల 

ఇబ్బందిని గురించే తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతున్నట్లయితే, మిరు 

తప్పకుండా, చలనచి[తాల మీదా, అల్ప్బాహారశాల నిమిత్తం, తదితర 

విలాసాలూ, వేడుకల కొరకు చేసే వ్యయం తగ్గించుకునే వుండుంటారు. 

నిజమేనా?” దానికి ఇక వారు బదులుపలుకలేదు. 



2! జనాభా సమస్య 
(ప్రశ్న : మన జనాభా సమస్యను గురించి మీ అధి 

ప్రాయమేమిటి? 

న: మనిషికి భదత లభిస్తే అతడు అపరిమితమై న సంతానాన్ని 
కనడన్నమాట అందరికీ తెలిసిందే, 

(వపశ్న: అలా అయితే పొలం, పుటాగల్లి భద్రంగా 

వున్న భారతీయ రైతు ఎక్కువ సంతానాన్ని కనకూడదు కదా! 

స : అలాకాదు. భదంగావున్నానని చెప్పలేనంతటి కటికబీదవాడు 
ఇంక అతనికి భద్రతెక్కడ ? వానలు కురవకపోవచ్చు. అంటు వ్యాధులు 

రావచ్చు. ఆ విధంగా సంకటం, చావులే ఆతని ఇరుగుపొరుగులు, 

ఏలాగోలా (బతకాలనే అవ్యక్ష వాంఛ కారణంగా, కనీసం తనవారిలో 

ఎవరో ఒకరై నా (బతికుంటారన్న ఆళకొడ్డీ వారు అనేకమంది బిడ్డలను 

కంటున్నారు. 

(పశ్న: జపాను దేశంలోని వీదవానికి సంతాన నిరో 

ధానికై ఉచిత సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. అటువంటిదేదో 
ఒకటి మనం కూడా ఇక్కడ కల్పించాలా! 
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స : అలాకాదు. కేవలం పోషించటానికి తగిన ధనం లేకపోయి 

నంతమాత్రన ఆ వ్యక్ని తన కుటుంబాన్ని పరిమితం చేనుకునేట్లు ఒత్తిడి 

చేయాలనటం, సమాజంలోని లొనుగును వేలెత్తి చూవటమే కాగలదు. అట్టి 

దానికి పరిష్కారం అతని కుటుంబాన్ని అదుపుచేయటంకాదు. ఆతనికి 

పనిని చూపించాలి. చికిత్సకు లొంగని రోగులకు సంతాన నిరోధక శస్త్ర 

చికిత్సలు నేనర్ధంచేసుకోగలనుగానీ, బీదవాడుకదాయని, ఇట్టి చికిత్స 

చేయాలనటం శేనంగీకరించలేను. “జాలితో చంపివేయటమనే” వంక చెప్పే 

అవకాశం కూడా ఇందులో లేదు. బీదవాడై ఉండటం నేరమేమోకాదు. 

ఇంకొక అభ్యంతర ౦ కూడావుంది. సంతాన నిరోధాన్ని మోరు 

ఒకసారి (పోత్సహించారా ? ఇక, బీదవారికన్న సంవన్నులే అధికంగా 

దానికి పూనుకుంటారు. చదువుకుని సంపన్నుడైన వ్యకి ఈ విషయా 

లన్నీ అర్థం చేసుకోగలడు, _ వాటిని అతడు ఆచరణలో  పెట్టగలడు 

కూడా, కానీ, బీదవాడు ఈ విషయాలు అర్థంచేనుకోలేడు. పెగా, ఈ 

విషయం, వారికేదన్నావుంసే, అది భయం మాత్రమే. తతృ్ఫలింగా నంతాన 

నిరోధానికై చేసే ప్రదారమేమై నానరే, చదువుకున్న వారినే ప్రభావితంచేయ 
గలుగుతుంది. చివరకు బేరీజు వేసిచూస్తే ఇదంతా (ప్రజలస్థాయి పడీ 

పోవటమనే అర్థమవుతుంది. 

నత్సంతాన పాపి కి విధి నిషేధాల అవగాహన కలిగి, వైజ్ఞానిక 

సూత్రబద్ధమైన జానాభావిధానం, మనదేశంలోగానీ, ఆమాటకొస్తే, ఏ 

ఇతర దేశంలోగానీ ఊన్నదా ? మానవజాతి సర్వనమన్యలకూ పరిష్కార ౦ 

వివిధ జాతులను కలిపి సంకర సంతానాన్ని ఊతత్తి చేయటమేనని ఇటీవ ల 

కొందరు భావించారు. కానీ, ఆ విషయంపై ఈ = మధ్యనే పునరాలోచన 
కూడా చేస్తున్నారు. వఠాయివౌడితో నంకర సంతానోత్పత్సిని. చేయటం 
ఆరోగ్యానికి హానికర మై నంతగా, స్వతీయుల ద్వారా నంతానోత్పత్సి హాని 

(ప్రదం కాకపోవచ్చునని వరిళోధనలు నూచిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా 
వ్యతిలేకాత్మకమై. న విదర్శనాలే, నంకర నంశానం కొన్ని తరాల తర్వాత 
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త ల్రివంశ ౦, తం|డివంశం వారికంటే గూడా బలహీనులుగా బుజువవుతుందని 

గూడా కనుక్కున్నారు. సంతానం యొక్క (శేష్టతను నిలుపుకొనేందుగ్గాను 

(పత్యేక ఎంపికద్వారా సంకర సంతానోత్పత్సి చేయటం నిరంతరం అవ 

సరం కాగలదు. అసలు ముఖ్యవిషయమేమంటే, మనుష్యులను జంతువు 

లతో సమానమని వ్యవహరించాలా? మానవ సమాజం గొడ్డపాకకాదుగదా! 
వారు సంతాన నిరోధం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కొన్సి 

ఆత్మని గహం ఊసే ఎత్త రు. సాకదలుచుకున్న దానికంటే ఎక్కువ 

పీల్లలు తమకు, కలుగనంతవరకూ లైంగిక వాంఛానుభవం వెల్టీతలలు 

వేసినా వారికభ్యంతరం లేదు. అట్టిది భ్రూణహత్యను అంగీకరీంచటమే 

కాగలదు. అట్టి సమాజంలో వ్యక్కులు నై తికంగా రాక్షసులే అవుతారు. 

(పశ్న వ (కిమివిధ్యంసక ముందు ల వాడకం ద్యారా, 

శా స్ర్రీయవిజ్ఞానం, మరణాల సంఖ్యను తగిసూ, జనాభాని పెంచు 
యు ల) అటి 

తున్నప్పుడు, పుట్టుక లను మాత్రం అది ఎందుకు అదుపు చేయ 

గూడ దూ? 

క్రిమివిధ్వంనక మందులవంటివి, దీర్హ కాలికంగా, [పొణర క్షకములని 

నేను భావించటం లేదు. దేహం యొక్క జీవశకి ని అవి దెబ్బతీస్తాయి 

అవి వాస్తవానికి ప్రాణశక్తిని నాశనం చేసేవేనని, త్వరలోనే అర్ధమవు 

తుంది. (పకృతి తన సహజ ధోరణిలో తాను పనిచేస్తూ వుంటుంది. 

ప్రతియద్ధానికీ, ముందూ, వేనుకా, గూడా జననాల సంఖ్యలో "పెంపుదల 

వుంటున్నట్లు బుజువై ౦ది. తాను నించిపోతానేమోననే భయం వలన 

మానవునిలో అతిసహజంగా కలిగే |[వ్రతి|క్రియగానే అది జరుగుతూవుంది, ' 

అలాగే పరిస్థితులు మెరుగై నకొలదీ, వ్యక్తికీ మరింత భద్రళ లభించిన 

కొలదీ, జననాల సంఖ్య దానంతటదే తగ్గిపోతుంది. 



| | | 
అట 

| | మతవిషయాలుం 

(ప్రశ్న : మన సామాన్య (పజాసీకం యొక మతపర 

మైన అవసరాల గురించి మన మఠాధిపతులు పట్టించుకోలేదని 

ఒక నీందారోసణ వుంది, ఈ విషయంపై మీ భావన ఏమిటి? 

న : వాస్తవమే. ఇంతవరకూ వారిలో చాలా మంది తమ మకా 

లకు మాతమే అంటి పెట్టుకొనివుంటూ, ఒంటిస్త్రంభాల మేడల్లోలాగా 

ఒంటరిగా జీవిస్తున్నారు. తత్ఫలితంగా మన (ప్రజలు, ముఖ్యంగా, 
ని 

సుదూర ప్రాంతాల్లో, అడవుల్లో నివసిస్తున్నారు. పూరి గా మత సంబంధ 
ae) ae అలీ ఆకార 

మైన నహాయాన్ని పొందలేకపోయారు. అస్సాం ప్రాంతంలో ఊదా 

హారణ చెప్పాలంటే. సాధికార గోస్వాములు నలుగురూ గత అనేక 

వందల యేండ్లుగా తమ మఠాలనుండి అడుగు బయటపెట్టలేదు. వారి 

మళాలన్నీ |బహ్మపు[తానది నడుమనున్న ఒకే ద్వీపంలోఊన్నాయి. అయిన 

ప్పటికీ వారు ఒకరినొకరు చూడనుకూడా లేదు. అస్సాం [ప్రాంత విశ్వ 

హిందూ పరిషత్ నమ్మేళనంలో ఆ నలుగురూ ఒకచోటి కలిసినప్పుడు; 

(ప్రతివాడూ మోరెవరం పే, మోరెవరని [పళ్నించుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు 

వరిస్థితి మారిపోతోంది. పూజ్యులైన దక్షిణావథ స్వామిజీ. తన గిరిజన 

భక్తులను కలుసుకొంటూ, వారికి ఓంకార దీక్షనిస్తూ వర్యటనలు (ప్రారం 

భించారు. ఈ చర్య ఆ ప్రాంతాల్లోని గిరిజన హిందువుల్లో నూతనమైన 

భకి భావ తరంగాలను ఉత్సాహాన్ని రేకెతి చింది. 
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(ప్రశ్న : మఠాధిపతులు తమంత తామే, తమ నై తికాధి 

కారాన్ని కోల్పోయిన పే కనిపిసోంది. 
అ అటి 

స: ఒకప్పుడు విశ్వహిందూ సమ్మేళనంలో పాల్గొనమని, మన కార్య 

కర్తలు అనేక మంది మఠాధిపతులను ఆహ్వానించారు. ఆ మఠాధిపతులు 

వివిధ సం|పదాయాలకు చెందినవారు. ఒకే సం|పడాయానికి చెందిన 

వారిలో కూడా, కొందరు “పెద్ద మఠాలవారు”, మరికొందరు “చిన్న 

మతాలవారు” ఉన్నారు. “వేదిక మిద మా కోసం (ప్రత్యేకంగా ఊన్నత 

ఆసనాలు ఏర్పాటు చేస్తారా?” అని మన కార్యకర్తలను పెద్దమతాధిపతులు 

అడిగారు. వారడిగిన మొదటి [పశ్న ఇది. ఎందుకంటే, చిన్న స్వాములు 

కూర్చున్న స్థాయిలోనే తాము కూడా కూర్చుంటే, తమ పీఠాల యొక్క 

గౌరవం దిగజారిపోతుందట ! సన్యానుల మధ్య వ్యత్యాసాలను చూపడం 

సాధ్యంకాదని వారికి చెప్పినప్పుడు కొందరు రావడానికే తిరస్కరించారు. 

దురదృష్టం ! (పపాపంచికమై న బంధనాలనూ, వ్యత్యాసాలనూ వరిత్యజించ 

టానికి (ప్రతీకగా వుండవలసిన సన్యాసి, ఈనాడు తన యొక్క “స్థానం 

కోసం, “గౌరవంి కోసం (పాకులాడే దశకు దిగజారిపోయాడు. తన 

విలువ తాను కూర్చునే ఆసనంయొక్క ఎత్తునుబిట్టి నిర్ణయింపబడుతుందని 

ఆతడు ఆలోచించ నారంభించటమనేది ఎంతటి వివరీతం ! 

ఇంకొక కారణం కూడా ఊంది. ఈ రోజుల్లో, సాధువులూ, 

మఠాధిపతులూ కూడ రాజకీయవాదుల పాదాలపై పడనారంభించారు. ఒక 

సారి నేను ఢిల్లీలో ఉండగా, రాజధాని నగరంలో చాలా పెద్ద (పాభవం 

కలిగిన ఒక గృహన్సు ఇంటిలో అతిధిగా ఉన్నప్పుడు, ఆయన వద్దకు 

కాషాయ వస్త్రాలు కట్టిన సాధువొకరు వచ్చారు. ఏం పనిమిద వచ్చారని 

నేనా సాధువును ప్రశ్నించాను. తన ఆశ్రమానికి చెందిన భూములను, 

చట్టపు ఉచ్చుల్లోంచి, తప్పించేటందుకు, ఒక కేంద్రమం తికి సిఫార్సు 

చేయమని, నేనున్న ఇంటి యజమానిని అడగటానికి వచ్చానని, ఆయన 

చెప్పాడు. తాను సన్యాసియైన కారణంచేత, ఆస్పిపాన్సుల గురించి తోను 



చుతవివయాలు 
743 

పట్టించుకోరాదనీ, నేను ఆయనకు సూచించగానేే ఆయన ఏ ఆస్కీ లేకపోతే 

తన ఆశ్రమం ఎలా నిర్వహింపబడుతుందంటూ నాకు ఎదురు (వళ్ళో వేసాడు. 

“మొట్టమొదటిగా ఆ ఆశ్రమం (ప్రారంభించిన వ్యక్షికి ఆస్తి ఏమన్నా 

వుందా * న్ ఆయన కేవలం తన తపోబలంచేత మాత్రమే (పజలను ధర్మ 

మార్గంలోనికీ ఆకర్షి ంచాడా ? లేదా?” అని నేను ఆయనను అడిగాను. 

అరి “నిజమేనని ఆ 5 సాధువు అంగీకరించాడు. మర తే తాను కూడా 

ఎందుకు గురువుగారి అడుగుజాడల్లో నడువరాదని నేనాయన్ను [పళ్నించాను. 

దొనికి ఆ సాధువు మారుమాట్లాడలేదు. 

సాధువుల్లోనూ, మఠాధిపతుల్లోనూ గూడా అట్టి వికృత ధోరణులు 

సర్వసామాన్య (ప్రజానీకానికి కనపడ్డప్పుడు వారి (ప్రబోధాలకు పప్రజలమిద 

ఏం (పభావముంటుంది. నె తికమైన లేక, ఆధ్యాత్మికమైన విలువలు 

పైస్థాయి వారినుండి [కిందకు స దిగిరావాలి. అందుచేన పెస్టాయిలో ఉన్న 

వారు, తమనెవ్వరూ |వ్రేలెతి చూపేందుకు ఆస్కారం ఇవ్వరాదు. 

(ప్రశ్న : ఆధ్యాత్మిక భావావేశం ఈనాడు తక్కువగా 

ఉన్నట్ల నిపిస్తోంది. చాలా కొద్దిమంది యువకులు మాత్రమే 

సన్యాసం స్వీకరించటానికి ముందుకొస్తున్నారు. మన సమాజం 

లోని లోసమేమిటంటారూ? 

స: ఈ రోజుల్లో యవతయొక్క, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక అంశాల 

పటి పట్టింపు కనిపించటంలేదు. సంస్థల గురించే శ్ద్ధ మరింతగా చూప 

బడుతోంది. యువకులను ఆధ్యాత్మిక సాధనలో “నుళిక్షితులను చేసే 

బాధ్యతను స్వాములు, సాధువులు తమ భుజస్కంధాల పై స్వీకరించాలి. 

శిష్యులకు సంస్కృత వ్యాకరణంతో సహా, సంప్రదాయిక పద్ధతిలోనే వారు 

తప్పక శిక్షణనివ్వాలి. వివేకానందస్వామి తన శిష్యులకు నిరంతరం 

(క్రమబద్ధంగా సంస్కృతం నేర్పుతూ ఊండేవారు. అంతిమ చీనంనాడు 

కూడా వారు తన శిష్యులకు వ్యాకరణం బోధించారు. 



ఇంతకూ, సన్యాసులు ఎక్కడి నుండి ఉద్భవిసారూ? మన హిందూ 

కుటుంబాల నుండే, హైందవ |వజానీకం నుంచేగదా ! ఆధ్యాత్మిక వికాసా 
నికి అనువై నదిగా కుటుంబ వాతావరణం నిర్మించాలి. ఇంక మనం సమా 

జాన్ని పోషించటం, తీర్చిదిద్దుకోవటం, అనే మాటకువసే _ అదంతా 

ఎప్పుడో విస్మరించబడీంది! మన [ప్రముఖసన్యాసులలో అ నేకమందిహిందూి 

అన్న మాటను ఉచ్చరించటానికి కూడా సిగ్గువడుతున్నారు. అట్టి 

మనస సత్వం మన యొక్క స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని వట్టిపోయేటట్టుగా చేసు స్తుంది. 

(ప్రశ్న: మన సంపదాయంలోని మత నియమాలు, 

అధిక కాలహరణాలు, కఠినాలూ అయినందుచేతనే, వాటిని తమ 

నిత్యజీవితంలో, మన సర్వసామాన్య [ప్రజానీకం అనుష్షించళేక 
రు 

పోతున్నారు. వారకి నిర్లేశించేందుగాను, ఏవె నా సులువెన 
లు a రా మ్ 

నియమాలూ, సాధనలూ, సంస్క్మారాలూ ఉన్నాయా? 

స : వారికి మనయొక్క అతి సామాన్యములై న భక్షి సాధనలో 

ఏదో ఒకటి. చివరకు రామనామమో, మరే ఇతర దేవతానామమో, ఉపదే 

శిస్తే చాలుననీ, దానిలోగూడా ఎంతో శకి నిక్షి పమై ఉన్నదనీనేనంటాను. 

ఒక (ప్రత్యేక మం|త్రోవదేశమో, ఒక సాంప్రదాయ దీక్షాస్వీకారమో, యధా 

విధిగా జరగనంతమా|శ్రాన వారికి భ క్రి లేదని చెప్పటం సరై న మాటకాదు. 

మన సమాజంలోని అట్టి తరగతుల జనం నుంచే “ఆ|గవర్హాలవారు' కూడా 

పూజించదగిన, కొందరు మహోన్నత ఆధ్యాత్మిక పురుష్యశేష్టులు ఉద్భ 

వించారు. శతాబ్దాల తరబడిగా, ఆ తరగతివారు, అతిసామాన్య పద్దతుల 

ద్వారానే, ఏకాాగతతో కూడిన భక్షిసాధించుకొని, చెప్పుకోదగిన హృదయ 

సంస్కారాలను |పదర్శించారు. ఈనాడు వారి దగ్గరకుపోయి వారిలో 

అంతర్జీనంగావున్న భకిినీ, సద్దుణాలనూ మేల్కొల్చే బాధ్యత మన మతా 

చార్యుల'పె వుంది. 
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ఈ సందర్భంలో నే_ ఇంతతరకూ అలవాటుగౌ వస్తున్న ఒక 

ఆచారం గురించి, మన మతాచార్యులు తగిన జా్యగత్న వహించాల్సుంది. 

మన మతాచార్యులలో ని [పతి ఒక్కరూ, ఏదో (పత్యేక సం(ప్రదాయానికో, 

ఒక (పత్యేక మఠానికో చెందినవారై ఉంటారు. తమ మఠాలకు సంబం 

దించినంత వరకూ, తామనుష్టించవలసిన కొన్ని సం|పదాయిక పద్ధతులను 

నిలబెట్టి వలసిన విధి వారికున్నదన్నమాట నిజమే. కానీ, వారు బాహో 

టంగా ప్రజల ముందుకొచ్చినప్పుడు, సామాన్య జనసముదాయంతో 

సంపర్క-మేర్చ్పడినప్పుడు, వారు, [వతి ఒక్కరికీ అన్వయించదగినట్టి విష 

యాలకే (పొధాన్యత ఇవ్వాలి. ఒక ప్రత్యేకమై న సం, పదాయం గురించో, 

లేక దైవం యొక్క ఒక (ప్రత్యేక రూపం గురించో, (పబోధిస్తూనో, వాది 

సూనో. తదితరములై న వాటినన్నిటినీ విమర్శించడం "హర హిందూ 

ప్రజానీకాన్ని సమై క్యవరచి, పునరుజ్జీవింపచే సే మహత్కార్యానికి హోనినే 

చేయగలదు, 

ప్రశ్న : మన శాస్తారిలు, వ్యక్తిగత జీవన సాధనాలను 

గురించి మాత్రమే ఉపదేశిస్తాయనీ, సంఘటిత శీవితాన్ని గురించి 

(ప్రబోధించవనీ, ఇదే మనం దిగజారిపోవడానికీ కారణమసీ ఒక 

సర్వసామాన్యమైన అభిప్రాయం వుంది. 

స: బుగ్వేదం మనకు అతి పురాతనమూ, అతి ముఖ్యమూవై_ న 

ధర్మ (గంధం. అందులో చివరి భాగంతో, (ప్రజలు, సమై క్యంగా, సువ్యవ 

స్థితంగా, ఉజ్వలంగా, జీవించడానికిగాను కొన్ని ఆడేశాలునా యి. “సంగ 

చృధ్వం, సంవదధ్వం, సంవోమనాంసిజానతాం (మనందరిదీ ఒకటే బాట, 

ఒకే మాట, ఒకే ఆలోచనా అగునుగాక) అని వేదం ఆదేశిస్తోంది. 

(ప్రశ్న: తనను గురించి మాత్రమె శానాలోచించేట్లుగా 

మోక్షసిద్ధాంతం ఒక న్యక్తిని తయారుచే స్తుంది, దానివల్ల సామా 
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జిక మైన బాధ్యతల నుంచీ, విధులనుంచీ అతడు తహప్పుకుంటాడూ 

ఆని కొందరంటారు. అది నిజమేనా? 

ఇ స: మోక్షతత్వం సరిగా అర్ధం చేసికోలేకనే అలా అంటుంటారు. 

ఆందులో ధ్యానింపబడే “ఆత్మి భౌతికమైన శరీరం కాదు. స్వతః 

సిద్ధమూ, సర్వ _శేష్టమూ, సర్వాంతర్యామి అయిన “ఆత్మ” అది. తన 

జీవుణ్ణి గురించి ఆలోచించేవ్యక్ని, స్వల్పమైన తన వ్యక్షిగత జీవుణ్రిగురించి 
ద య యు ఆం కు 

గాక, తన తోటి మానవుల సుఖ దుఃథాలలో తాను తాదాత్మ్యం చెందుతాడు. 

(ప్రశ్న: పునరాగమన (పక్రియ మన హిందువు లదృష్టిని 

గటిగా ఆకర్షించినచే లేదు! దాన్ని గురించి మనం ఏం చేయ 
లు త్న ధా 

గలుతొ౦? 
గ్ 

స :మన బీద (ప్రజానీకంలో అధిక సంఖ్యాకులు. ఉదాహరణకు. 

మన .సము[ద తీరభూముల్లో వుంటున్న, ఆర్థికంగా చితికిపోయిన వర్తాలు, 

క్రైస్తవులుగా మారారు. దానికి కారణం వారికి ఆక్ సృవంమోద 

విశ్వాసంగాదు. దారి[ద్యమే దానికి కారణం. అట్టివారికోనం, వారి చేపల 

అమ్మకం కొరకూ, ' వాణిజ్య సంఘాలు (ప్రారంభించాలి. మనం కన వ 

కొనుగోలుదారుల గుత్తాధిపత్యం నుంచి వారిని విముక్తులను చేయాలి. 
క్రమక్రమంగా శ్రీరామునీ, శ్రీకృష్ణునీ, లేక వివేకానందుని, లేక వేరెవరో ఒక 

ప్రసిద్ధ పుణ్యపురుషుని పేరు మోద చిన్న చిన్న భజన సంఘాలేర్చరచి, 

ఆయా మహాపురుషులు, ఎంతపవి తంగా త్యాగభావంతో జీవించారోచెప్పాలి. 

ఆ విధంగా, ఆ అమాయిక హృదయాల్లో తాముగూడ స్వచ్భమూ, నిరా 
డంబరమూ, పవిత్రమూనై న జీవితాన్ని గడపాలనే కోర్కెను మనం 

నిర్మాణం చేయాలి. క్రీస్తుయొక్క బాదార్యం క్రస్తవ మత (ప్రచారకు 

లలో ఏమాత్రమూ లేదనే విషయాన్ని వారికి మెల్లమెల్లగా తెలియచేయాలి. 
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మంచివారి నుండి లభించే కొద్దిపాటి సహాయమై నా, చెడ్డవారి నుండి లభించే 

పెద్ద సహాయంకన్న ఎప్పుడూ ఉత మమేననే భావనను వారిలో “పెంఫొం 

ధింపచేయాలి. 
ఇక-వారిని మన ధర్మంలోనికి తిరగ తెచ్చుకోవటం గురించి ఆలో 

చిస్తే మనం చేసేది తక్కువ, చెప్పుకునే (ప్రచారం ఎక్కువగా కొనసాగు 

తున్న నేటి పద్ధతి ఏమాత్రం _పయోజనకారికాదు. దాన్ని గురించి పెద్ద 

రాద్ధాంతం చేయనక్కరలేదు. _ పల్రెపట్టులలో మఠాలను, ఆశ్రమాలను 

నిర్వహిస్తూన్న హిందూ సన్యాసులను కలిసికొని ఇందుకు పూర్ణిిపయత్నం 

చేయవలసిన ఆవశ్యకతను వారికి నచ్చచెప్పాలి. 

ప్రశ్న : కై స్తవులు నడిపే మిషన్ ఆస్పత్రుల్లో, 
నూ 

౩ రి స్తన రోగులకు, (ప్రాధాన్యత చూపి, ఉచిత వై ద్యసౌకర్యం 
య లో తావి యా 

వంటివి జరుగుతున్నాయి. ఈ పక్షపాతరోరణి దేనికని అడిగితే 

“ఆరిక సహాయాన్ని కె) సవ దేశాల నుండి, మతస్తుల నుండీ 
ఛి యా. అట థి 

పొందుతున్నారు కాబట్టి కై) స్రవుల అవసరాలను ముందు తీర్చ 

చలసివృంటు ఎదని వారు స మర్ధించుకుంటున్నారు. 

స: ఇట్టి మనస్తత్వం వై ద్యవృత్తియొక్క తత్యానికీ ప్రయోజ 

నానికీ గూడ పూరి, గా వ్యతిరేకం. వై ద్యవృతి, యొక్క ఊదాళ్తా శయం 

బాధపడుతున్న మానవకోటిని రోగాల నుండి విముక్త 0 చేయటమొక్క ఫే. 

వె వైద్యం చేయించుకొనే మనిషియొక్క మతం, హోరా, లింగవిబేదాలు కార 

ణాలు ఎన్న డూకారాదు, రోగి అవసరం తీర్చటమే ముఖ్యం. 

(పశ్న: కై) _స్హవ మత(పచారకులు, తమ మత 

మొక)_పే, ఆధునిక మానవుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక పిపాసను 
రా రా సీకి 
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తీర్పగలదని చెప్పుతూ, తాము చెనే మతం మార్చిడులను సమ 

ర్థించుకుంటారు. 

ఉల 
స్; కానీ, కే కెస్త వం వారి స్వంత దేశాల్లో నే 'పెల్తుబుకుతున్న భౌతిక 

వాదాన్ని అదుపుచేయలేక పోయింది ! మన వారిని మతం మార్చేందుకు 

ఇక్కడ ఎంతో మంది కె కస్త వ (ప్రచారకులు తంటాలుసడుతూం పే, 

కస్త వడేశాలేమో రోజురోజుకీ (క్రీస్తు కు మరింతగాదూరమయిపోతున్నాయి* 

ఈ మధ్య అక్కడ చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే చర్చికి వెడుతూ ఉన్నారు. 

“చర్చి"లు దెయ్యాల కొంపల్లా “కయారయాయి. వాస్తవానికి, వాటితో 

కొన్నింటిని అమ్మకానిగ్గ్లూడా పెట్టారు ! అధునాతన మనస సృత్వానికి సంళ్ళ 

పి నీయగలదీ, ప్రస్తుత కాలంలో ఎదురయ్యే సంకీర్ణములై న సవాళ్ళను 

తట్టుకొని, వారి జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత శ్వాన్న లవరచ గలదీయెన మరింత 

సమ(గమై న వేరొకతత్వం కావలసియున్నదని దీన్నిబట్టి స్పష్టమౌతోంది . 

ఆ దేశాలలోని (ప్రస్తుత ధోరణి, వారికి భవిష్యత్తు లో హిందుత్వమే శరణ్య 

మన్న విషయాన్ని సూచిస్తోంది. 

(పశ్నః: మన దేశంలో సెద్ద పెట్టున ఏన్నో యజ్ఞాలు, 

పూజలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎంతగానో మంత్రాలు వల్లి 

వేసున్నారు. అయినా ఈ దేశంలో మన సౌశీల్యం అనుక్షణం 

దిగజారిపోతూండటం వింత కాదా? 
ఇడ 
స: “యజ్ఞం అంపే అగ్నిలో ఆజ్యం పోయటం మాతమేకాదు. 

మన జీవితంలో శ్యాగభావనకు ఆవాహనయే పరమార్థమనే విషయం విన్మ 

రించాం మంత్రాలు కూడా కేవలం చిలుకపలుకులై “పోయాయి. 

హృదయపూర్వకమై న నిష్ట వాటిల్లోలేదు ! జపం ఒక గ్రామ్ఫోన్ 

రికార్డులా అయిపోయింది ! నేడు ఆవిధంగా రికారుచేయబడిన మంత్రాలు 

ఎక్కువ వాడకంలోకీ వచ్చాయి. అటువంటివోటికి పం (ప్రభావం ఉంటుంది! 
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వపశ్న: తరుచు మన సమాజంలోని అస్పృ శ్యత, 

దారిద్ర్యం, ఉచ్చసీచ భావాలవంటి వివిధ దోషాలను హిందూ 

తత్వళాసా)లకీ ధర్మసూతత్రాలకీ అంటకిడుతూ వుంటారు. 

స; అలా కాకుండా హిందూతత్వం యొక్క మౌలికసూతం సమా 

జాన్నంతనీ ఒకే నజీవ స్వరూపంగా- విరాట్ పురుషునిగా... సందర్శించమని 

ఆదేశిస్తూంది ! (ప్రతివ్యక్తీ, తన స్థానం ఏదె దై నప్పటికీ విశాలమెన నంఘ 

టీత సమాజ దేహంలో ఒక సజీవ అవయవమే |! దేహం, తనలోని పతి 

చిన్న అవయవం యొక్క అవసరాలను తీరుస్తున్నస్తే నమాజంకూడ 

(పతి వ్యకి యొక్క. అభిరుచులనూ, అవనరాలనూ, ఆకాంక్షలనూ 

గురించి పట్టించుకోవాలి ! సజీవమై న దేహంలో “అంటరానిదిగా కాని 

ఉఊపేక్షితంగాి కాని, “అణగ [దొక్కబిడినది"గా గానీ ఏ అవయవమై'నా 

ఉంటుందా ? ఒకటి తక్కువ వేరొకటి ఎక్కువ అన్న భావనఉంటుందా? 

మనల్ని సమైక్యం చేయగల్షిన ఇటువంటి సొమాజిక చై తన్యం హోయింది 

కాబస్టై ఇలా వివిధ దోషాలు పుట్టుకువస్తున్నాయి ! 

(ప్రశ్న : “హిందూ సేరె_త్రగానే మననాయకులు 

ఎందుకో బెంబే లుపడిపోతున్నారు. అందుకు ముఖ్యమైన కౌరణం 

ఏమిటంటారు? 

స : రాజకీయాలు !- తొలిదళల్లో కాంగెస్ నాయకులు కూడా. 

హిందూ జాతీయతా సారభూతమైన విషయాలనే: చెపుతూ ఊండేవారు ! 

“హిందూరాష్ట్ర "మని కూడ వారు వ్యవహరిస్తు ండేవారు! ఈ వదప్రయోగం 

లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ ఊపన్యాసాల్లో ఉంటూండేదని మనం గమ. 

నిస్తాం! థ్రీ అరవిందులు కూడా భారతాన్ని పూర్తిగా  “'మహోమాలో, 

Do ద 1 అలాగే రవీంద్రవాధళాహార్.. జీ దువ ర్, 
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మనమోహినీ అంటూ తన సుప్రసిద్ధ గీతంతో హిందూ రాష్ట్రం యొక్క 

కీరి ని గానంచేశారు. బంకించం |దుని యొక్క అమరగేతం “వందే 

మాతరం” నిజమైన హిందూరాష్ట్రీయత యొక్క సారాన్నే చితీకరిసోంది! 

అనేకసార్లు కాంగెస్ వేదికల నుండి ఈ భూమియొక్క ఘనత, ప్రాచీన 
సంస్కృతి, నాగరికత చరిత్ర, వారసత్వాల కీర ఎలుగెలి, చాటబడింది! 
కాలక్రమంలో జాతీయ భావపభావానికి బదులు రాజకీయ తం|త్రాలకే 

స్థానం ఇవ్వటం మొదవటంచేత, వద్యప్రయోగం కూడా మారింది ! ఉదాహ 
రణగా చెప్పాలంటే... “హిందూ” “హిందీ'గా మారి తర్వాత “హిందుసానీ' 
గాన్తూ ఆపై న “ఇండియన్ *గానూ అయింది ! 

నేటికీ అదేరోగం కొనసాగుతోంది! ఈ మధ్యనే ఒక విచితోదంతం 
నాకు తెల్సింది ! 1972లో శ్రీ అరవింద శతజయంత్యుత్సవంలో అర 

వింద సాహిత్యాన్ని అన్ని భారతీయ భాషల్లోనూ (పచురించేందుకు (కేంద 
రా 

ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయాన్నందించాలనే [వతిపాదన వచ్చింది ! అపుడు 

(ప్రభుత్వం దానికి రెండు ఆంక్షలు పెట్టిందని తెలుస్తోంది ! పాండిచ్చేరిలోని 

అరవిందా శమంలో ఉన్న “అఖండభారత్' దేశపటాన్నితొలగించాలనీ, దాని 

స్థానంలో పస్తుత భారతదేశ రాజకీయ చితపటం ఉంచాలన్నది మొదటి 

ఆంక్ష ! అరవింద సాహిత్యంయొక్క రావోయే ప్రచురణల్లో “హిందూ 

'హిందూరాష్ట్రంి, “సనాతన ధర్మం' వంటి మాటల్ని తొలగించాలన్నది 

రెండవ ఆంక్ష! కానీ అరవిందా శమంలోని “మాతాజీ ఈ ఆంక్షలను 
తిరస్కరించారు ! (ప్రభుత్వం ఆర్థికసహాయం ఇవ్వకపోయినా తమకి 

ఇబ్బందిలేదని, ఏమై నప్పటికీ అరవిందుల బోధనలోని పరమార్థాన్ని మార్చే 
(ప్రసక్తి రాదని” ఆశ్రమ అధికారులు సభుత్వానికి సమాధానం చెప్పారు! 

(ప్రభుత్వం ఇలా ఒత్తి డులుతెచ్చీ, ఆగహానుగహాలు (పదర్శించీ “హిందూ” 

శబ్దాన్ని తారుమారు చేయటానికి ఎంతో [పయత్నిసోంది! 
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(ప్రశ్న : పరస్పర విరోధం కల ఇన్ని పంథలూ, ఉస 

సంథలూ, ఆరాధనా మార్గాలూ, మన సమాజంలో ఎలా 

ఏర్పడ్డాయి? 

న : మన దేశంపై విదేశీయుల నిరంకుశత్వం కొనసాగినరోజుల్లో, 
బానిసత్వంనుంచీ, దుఃఖంనుంచీ బయటపడేందుకు ఆశాకిరణాలగుపడనప్పుడు 
ఒకే శరణ్యమై న భగవత్పాదాలను |వ్రజలు ఆ|శయించటం సహజమే. వారు 
పరమేశ్వరుని వివిధనామాలతో ఆరాధించటం మొదలు పెట్టారు. వివిధ మతా 
చార్యులు తమ సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదిస్తూ వేద ప్రమాణ్యాన్నే చూపారు. 
ఆ విధంగా |వజలకు వేదంపై గల విశ్వాసం చెక్కుచెదరలేదు. వివిధ 
ఆరాధ నా పద్ధతుల్లో విశ్వాసాలున్నప్పటికీ, ఒరే సమె క్యతా సూత్రం [ప్రజల 

నందరినీ కలిపివుంచుతూ వచ్చింది. కానీ తదనంతర కాలంలో వచ్చిన 
కొందరు ఆచార్యులు ఈ మౌలికాంళాన్ని విస్మరించారు. డాని ఫలితమే 

మంటే, అట్టి ఆచార్యుల యొక్క మాటలే వారి శిష్యులకు పరమ (వమా 
జాల, వారంతా ఒక ప్రత్యేకమై న పంథగా తమను ఏర్పరచుకున్నారు. 
అందుచేత ఇటువంటి వివిధ వంథలు, విశ్వాసాలన్నింటిలోనూవున్న సహజ 
సూతాలను, మౌలిక విశ్వాసాలనూ ఎత్తి చూపటం, వాటన్ని టిలోనూ ఊన్న 

మౌలికమై న ఏకత్వాన్ని వెలుగులోనికి తేవడం ఈనాటి అవసరం, 

(పక్న: దీన్ని “నన్ను యుగం' అంటున్నారు. అందు 

చేత మన ధర్మస్వరూపం మార్చబడాలనీ నై న్సు సిద్ధాంతాలకు 

అనుగుణంగా దానిని మరల రూపొందించాలనీ కొందరంటారు. 

స : విజ్ఞానశాస్త్రమో, మరొకటో, విసిరే ప్రతి గాలితాకిడికీ, దిక్కులు 

మారుస్తూవుండే గాలికోడి వంటిదిగాదు 'ధర్మ'మంకే జీవన శాశ్వత 
సూత్రాలు ధర్మంలో నెలకొని ఉన్నాయి. నిజొనికి, మానవ సుఖం, 
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నాగరికత, అభివృద్దుల కొరకు అటువంటి మౌలికములై న, జీవన నూశ్రా 
లకు విరుద్దం కానట్టు 'సైన్సుని మనం వినియోగించుకోవాలి. అలాగే అదే 

విజ్ఞానశాస్త్ర దృష్టియే కొలబద్దగా, జీవితంలోని అన్ని అంశాలకూ అన్వ 
యించటమం"ే, వివిధ దేశాల్లోనూ, వివిధ శీతోష్తస్పితుల్లోనూవున్న విభిన్న 

ae) రండు ౮౯) 

ములు, సుసంపన్నములూనై న మానవ జీవితానుభవాలనన్నింటినీ నాశనం 

చేయటమే కాగలదు. అందుకు (ప్రతిఫలం మూసలో కరిగించి, ఒకే 

అచ్చులా పోసిన నిర్తీవ|ప్రతిమలుగా మన వ్యవహారాలు రూపొందుతాయి, 
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పేళశ్నః రా, స్వ. సంఘు రాజకీయ సంస్థా? 

న : అనునిత్యం జరిగే ఎన్నికల్లోనూ, అధికారం కొరకు జరిగే 
పోటీపందేలవంటివాటిల్లోనూ పాల్గొనదు కాబట్టి ఆ అర్ధంలో సంఘం రాజ 
కీయ సంస్థకాదు. “ఈ దేశం, ఇందలి “ [వ్రజలయొక్క సమె మై క్యతకే 

(ప్రాధాన్యమచ్చే సాంస్కృతిక సంస్థ ఇది. దేశ సమె మె క్యతకు హానికరాలుగా 
క నిపించేవేవె వై నావుంటే వాటిని గురించి మా అభి|పొయాలు చెప్పటానికీ, 
(వజలకు బోధించటానికీ, మేం (ప్రయత్నిసాం. 

తే 

(పశ్న : రాజకీయ అధికారం లేకుండానే మీ సిద్ధాంతా 

అనూ, కార్యక్రమాలనూ కొనసాగించగలమని మీరు ఏలా 

ఆశిస్తున్నారు? 

స్; జాతీయకార్యాన్నీ కొనసాగించటానికి రెండు మార్గాలున్నాయి, 

రాజ్యాధికార ౦ ద్వారా చేసేది ఒకటి. (పజల మనస్త త్వాలను మార్చటం 

ద్వారా జరిపించేది రెండవది. మేము రెండవ మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నాం. 
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(ప్రశ్న : రాజకీయ [పశ్నలమీద తరచూ మీరు మీ అభి 
పాయాలను వ్యక్తం చేయటం ఎందుకు జరుగుతోంది? 

స ; కేవలం రాజకీయాలే కానక్కరలేని అనేక వ్యవహారాలు 

న్నాయి, ఒకో వ్యవహారం సాంస్కృతికంగానూ, రాజకీయంగానూ, 

(పాధాన్యత కలిగివుండవచ్చును. 

(ప్రశ్న : రాజకీయ (పయోజనాల సాధన ద్ ఏ విధంగా 

నై నాసరే హాంసనుప మోగించటం మీరంగీకరిసారాః నిరాక 

రిసారా? 
pn +) 

స: పొరులనడుమ పరస్పర . హింసా ప్రవృత్ని ఏమాత్రం 

పనికిరాదు. 

(ప్రశ్న * (ప్రభుత్వాన్ని మార్చేటందుకు హింస సమర్థ 

నీయ మేనని మీరనుకుంటు న్నారా? 
స: దమనకాండ మితిమోరినవ్పుడూ, ప్రజలు తీవాతితీవమైన 

బాధ లననుభవిను స్తున్నప్పుడూ, పరిపాలకులు నిరంకుశులె లై నప్పుడూ, రాక్షను 

లై నప్పుడూ, వారిని మార్చేందుకు శాంతియుత మార్గాలన్నీ విఫలమై 
పోయినప్పుడూ... ఆ విధమై న విపరీత పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు- “హింస 
సమర్గనీయమే అవుతుంది, 

(పశ్న : మనది లౌకికరాజ్యం కాబట్టి సంఘం వంటి 

హిందూ సాంస్కృతిక సంస్థలు , లౌకికవాదాన్ని సమూలంగా 

నాశనం చేస్తాయేమోనని (ప్రభుత్వం భయపడ వచ్చు గదా? 

ఇ స్; ఉహాకల్చితమై న (పళ్నయిది, లౌకికరాజ్యం, సాంస్కృతిక 
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కార్యకలాపాలను అనుమతించదని ఏలా అనగలం ? హిందుత్వ పరిధిలో 

వున్న వివిధ కులాలనూ, తెగలనూ, మనయొక్క ఏకెక సాంస్కృతిక 

భూమికమిద సమై క్యవరచే సంఘకృషి పూర్చిగా న్యాయసమ్మతమే. 

(ప్రశ్న: హైందవేతరలపట్ల సంఘం విద్వేషాన్ని ప్రబో 

ధి స్తుందనటం నిజమేనా? 

స : సంఘానికి వ్యతిరేకంగా చేసే అత్యంత బాధ్యతారహితమూ, 

నీచమూనై న నిందారోపణలలో ఇది ఒకటి. హిందూ సంస్కృతి యొక్క 

పరిపూర్ణ బాదార్యమూ, సహనముల గురించి [ప్రపంచమంతా ఎరుగును. 

కేవలం వేరొక విశ్వాసానికి చెంది ఉన్నంత మాత్రాన, ఏ వ్యక్కినిగానీ 

హిందువుడు కలలోగూడా ద్వేషించడు. అట్లి ఉదాత్తమై న సంస్కృతిని 
జ అనాలి యూ 

పునరుజీవింప చేయటానికంకితమె న సంఘం విద్వేషాన్ని |వ్రబోధిస్సుందని 
జ (cw | 

ఎన్నడైనా ఏలా ఊహించగలరు 2 

ప్రశ్న: హింస ఇ చేస్తుంటారని కొందరు మీపై నిందా 

రోపణ చేసా రేం? 

స: హింసపైన విశ్వాసంతో, రాజ్యాంగాన్ని విధ్వంసం చేసేందుకు 

హింసాచరణకు పూనుకునే సామ్యవాదుల మాయమాటలను అట్టి వారు 

వారియొక్క హింసా 
నమ్ముతారు. మా వ్యతిరేకులే హింసాచారులు. 

ద్యోతకమై న భాషనూ, వారి హింసాసూచకమై న చెదిరింపులనూ చూడండి. 

వేషం వతకంతోరలో రాం శ్వ  సంపస
ాద్ర వుందని 

Wr 

. ॥ _ 

శ నారి మట -వెదితలలు ల వేష్తవ్నట్లన్నాయి. ఆ నిందా 
/. 1 i / 

| rr [న ar న 

శిప్రా! న్పదం.. 'మతకలహోలు, నిన్నమొన్న పుట్టినవి 
Wu ' 
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కావు. రా. స్వ. సంఘం పుట్టక ముందు కూడా మన దేశంతో అట్టి కల్లో 

లాలు జరిగొయి. భయంకరములై. న మోప్టామారణాలూ, చెలూలీస్టాన్ 

దురంతాలూ జరిగాయి. నాగపూర్లో కూడా "1 028 27 మధ్య కాలులో 

మతకలహాలు చెలరేగాయి. నిజానికి నాగపూర్లో 1927 నుంచీ అంతే, 

అక్కడ రా. స్వ. సంఘం బలపడినదగ్గర నుంచీ మతకలహాలు జరగలేదు. 

రా, స్వ. సంఘమే గనుక మతకలహాలను రెచ్చగొస్తేదెవుంపే, దాని 

కేంద్రకార్యస్థానమైన నాగపూర్లో ఈపాటికి హైందవేతరుడెవడూ 

(బతికివుండేవాడు కాదు, దాదాపు రెండేళ్ళ [కితం నాగపూర్లో జరిగిన 

కల్లోలం ఆ నగరంలో మన నంఘశాఖ లేని [ప్రాంతంలో జరిగింది. పరి 

స్థితిని (ప్రశాంతవరిచేందుకు మేము సత్వర చర్యలు తీసుకున్నామని 
(ప్రభుత్వం గూడా అంగీకరించింది. సుదృఢమై న రా. స్వ. సంఘం మత 

కల్లోలాలకు కారణం కాదు సరికదా, అదే అట్టి కల్లోలాలను శాశ్వతంగా 

నివారించగలుగుతుం ది. 

(ప్రశ్న: రా, స్వ. సంఘం ఒక చక్కని సంఘటన. 

కాసే (పజల మనస్సులలో దానిపై ఏదో ఒకవిధమైన ఆనుమాను 

వృంది. అందుకు కౌరణం ఏమిటి? 

స ; అందుగ్గాను, నాయకులనూ, వారారంభించిన నిందారోపణా 
(పచారాన్నీ అభినందించాలి. 

(ఫశ్న : హిందూరాష్ష్రసి దాంతాన్ని కొందరు చాలా బాహా 
అం 

టంగా వ్యతిరేకి స్తున్నారు? 

స్; వాళ్ళే, ఏకాంతంలో దాన్నే అంగీకరిస్తుంటారు. 

ప్రశ్న; రా, స్వ. సంఘం కేవలం చదువుకున్న వర్గాల 

వారికే పరిమిత మె వుందనీ, సమాజంలోని పీడిత జనులకూ, 
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ం కిం అనం అద f 
అలాగే వెనుక బడిన వర్గాల వారికీ సంఘంతో ఏ సంబంధం 

లేకుండా వుందనీ ఒక అభిప్రాయం వుంది? 

స: ఏ కృషైనా చదువుకున్ననారితోనే ఆరంభమవుతుంది. తర్వాత 

మా|తమే అది సమాజం యొక్క అన్ని వర్గాలకూ చేరుతుంది. ఈనాడు 

సమాజంలోని ప్రతివర్గాలలోనికీ_ అది ఎంత బీదదై నా సరే, బలహీన 

మైనదై నా నరే_ దానిని దాదాపుగా చేరుకుంటోంది. 

(పశ్న: హిందూ సంఘటనవంటి ఆలోచనలు, (ప్రస్తుత 

పరిస్థితుల్లో నిరుపయోగాలని కొందరు భావిస్తుంటారు. పాతవాటి 

నన్ని టిసీ తుడిచిసె మ సంపూర్ణ విప్ప వం మాత్రమే సమస్యలను 

పరిష్కరించ గలదు అంటారు? 

స :తీనిజమే . (ప్రపంచంలో అనేక విష్తవాలు జరిగాయి. కానీ 

వానిలో చాలా భాగం [పాచీన పరంపర కొనసాగిస్తూనే వచ్చాయి. లేదా 

విప్తవాత్మకమై. న పరిణామంగా రూపొందాయి. సంప్రదాయంతో తెగతెంపు 

చేనుకున్నచోటనల్లా సామాజిక జీవనం నశించిపోయింది. 

(ప్రశ్న: మరి చై నా మాపేమిటి? 

స: వారు తమ గతం నుంచి తెగతెంపులు చేనుకోలేదు. మరి 

కొంతకాలం వేచిచూడండి. వారి సాంప్రదాయక పద్ధతులన్నీ మళ్ళీ బయట 

పడతాయి. తమ అధికారమునూ, (ప్రభావమునూ వ్యాపి చేసుకు నేందుకు 

నేడు వారు వేస్తున్న పథకాలన్నీ తమ పూర్వచ[క్రవర్తు ల సంప్రదాయాను 

గుణంగానే ఊన్నాయి, 

(ప్రశ్నః కానీ, బౌద్ధమతం దానిలో తప్పనిసరిగా 

మార్చును తెచ్చే వుండాలిగదా? 
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స: చైనాయొక్క మనోభూమికలో బౌద్ధమతం లోతుగా ఎన్నడూ 
పాదుకొనలేదు. అది కేవలం వారికొక ఉత్తరీయం లాంటిదే. దానిని 

ఒక జీవన విధానంగా వారెన్నడూ స్వీకరించలేదు. ఈనాడు కూడా వైనా 
దేశం, ముఖ్యంగా కన్ ఫ్యూషియస్ మతానుయాయిగా నే ఉన్నదని ఒక 

విద్వాంసుడు |వాసాడు. అయితే, అది గూడా పాక్షికంగానే నిజం, 

కొద్దిగా కన్ ఫ్యూషియస్ సిద్ధాంతమూ, అధికాధికంగా వారి పూర్ణ చక్ర 

వరుల స్వభావం కలబోనుకొని వారి ప్రధాన జీవనవవాహం రూపొం 
దింది. సామ్యవాదం కూడా అక్కడ ఒక తాత్కా_లికదశమా త్రమే. వారి 
జీవితం (భష్టమయినందుననే భయంకర నియుధ విప్తవం అచట తవ్పని 

సరె ౦ది. 

(పశ్న: హిట్లర్ కూడా మీలాగానే_ యువకులను 

(ప్రబో 

ధించటం (ప్రారంభించాడు. కానీ తర్వాత ఆతడు ఇతర రాజకీయ 

పక్షొలన్నిటిని అణగ దొక్కాడు. ఆ నాజీసంస్థకు, మీ సంస్థకూ 

తేడా ఏమిటి? 

ఇ స; హిట్రరుయొక్క ఉద్యమం రాజకీయాలే కేంద్రంగా కలిగివుంది. 
రాజకీయాలతో "పెనవేసుకోకుండామేము, జీవిత నిర్మాణానికి [ప్రయత్ని 

సాము. చాలామంది రాజకీయ [వ్రయోజనాలకోనం కలునుకోవటం చాలాసార్లు 

చూసాం, కాసీ ఆ (ప్రయోజనం విఫలంకాగానే, వారిస మైక్యతకూడా అదృశ్య 

మయింది. తాత్కాలిక మ్పైన కార్యసిద్ధినిగాక, శాశ్వతంగా నిలువగల సమైక్య 

తను మేము కోరుకుంటాం. అందుకోనే, రాజకీయాలనుండి మమ్మల్నిమేము 
దూరంగా ఉంచుకున్నాము. 

in సమీకరించటం.=- వారిలో (క్రమశిక్షణను ఐక మతాల 

(ప్రశ్న : అదెట్లా సాధ్యమవుతుంది? 



రాన్రీయ నయం సేనర్ నంటు 759 

స ; సమాజంకోసం అర్చిత మెన జీవితాన్ని మేంగడుప్పతూనే దాన్ని 

సాధిస్తాము. తగినంతమంది వ్యక్తులు ఈ విధంగా ఆలోచించి, ఆచరించే 

ట్లుగా చేయగలిగికే మిగతా సమాజమంతా వెంటనలటి వస్తుంది. 

(పశ్న: సంఘకార్యం సర్వవ్యాపి అని నర్షింసబడీంది. 

ఈ మాటకు సరియైన అర్థమేమిటి? 

స : ఒకపోలికలో చెప్పాలంటే, వెలుగు-సర్వవ్యాపి,. అయినా 

కానీ అదే అన్నిపనులనూ నిర్వహించటంలేదు. అది చీకటిని పోగొట్టి 

అందరికీ [తోవను చూపిస్తుంది. సంఘకార్యంకూడా అటువంటి స్వభావం 

కలిగినదే. సంఘమేగనుక జీవితంలోని [ప్రతిరంగంలోనూ పథకాలను 

రూపొందించటం, ఆ (ప్రణాళికలను కార్యరూపంలో నిర్వహించటంకూడా 

చేయవలసివస్తే అవ్పుడు సర్వత్రా తికమక ఏర్పడుతుంది. ప్రతి ఒక 

సమస్యపెన సంఘమే ఒక పరిళోధకవ్యాసం వంటిది తయారుచేయవలసి 

వస్తు ౦ది, అప్పుడు మౌలిక మైన, సామాజిక పునరుజ్జీవన కృషికి విఘాతం 

ఏర్ప ఎడుతుంది. ఇంక సిద్ధాంత వ్యానాలు కువ్పలుకువ్పలుగా వచ్చిపడతాయి. 

సళ్ల ; ఏండ మీరు చేరు (ప్రశ్న: ఎన్ని ఏండ్రతో మీలక్ష్యాన్ని 

కొనగలు గుతారు? 

న: దాన్నిగురించి నేనొకచిన్నకథ చెప్తాను. శబ్దకోళ నిర్మాతగా 

ప్రసిద్ధుడైన డాక్టర్ జాన్సనూ, ఆ రోజుల్లో ఉన్నతస్థాయిలో ఊన్న 

కొందరు (వమాఖులూ దాదాపు ప్రతీరా శ్రిపూట ఒక చిన్న క్లబ్బులో కలుస్తూ 

ఉండేవారు. |ప్రసిద్ధరచయిత అయిన గొల్లుస్మిత్ గూడా ఆ క్లబ్బులో బక 

సభ్యుడే. ఒకర్మాలి్. వారందరూ భోజనానికి కూర్చుండగా ఆకాశంలో 

చం[దుడు ప్రకాశించాడు. గొల్డుస్మిత్ అదిచూచి తన్మయుడై పోయాడు. 

కంచంలోని చేపనూ, ఆకాశంలోని చం|ద్రుజ్లీ చూస్తూంటే ఓక విచిత్రమైన 
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ఉహ అతనికి కలిగింది. “డాక్టర్ జాన్సన్ ఇటు నిను. మన నుంచీ 
ఛం(ధ్రునివరకూ గొలుసు కట్టాలంటే ఎన్నిచేవలు కానల్సొస్తాయి అన్నాడు, 
(ఎవడూ సమాధానం చెప్పలేదు) ఆ వింత (పశ్న విని చికాకుపడిన డాక్టర్ 
జాన్సన్ “బాగుంది. అది మాకు తెలియదు నువ్వే చెప్పు” అన్నాడు. 
అప్పుడు గొల్లుస్మిత్ “అంత పొడుగ్గా వుండేట్లయితే ఒక చేపై నా చాలు” 

అన్నాడు, సంఘకార్యం ఎంత కాలం వడుతుందని ? అడిగేవారికి నేనె 
స్పుడూ చెప్సే సమాధానమిదే. అది మనమంతా కలసి కృషిచేస్తే రేపటికే 
ఫూర్తి కావచ్చును, 

భిక్ష ష్మతికా ఏలేకరి వేసిన (పశ్ను : గోళ్వల్కర్ తర్వాత 

నాయకు దెవరు? 

న: మోరే!._ మీరే ఎందుక్కాకూడదూ ! 

(ప్రశ్న | ధన్యవాదాలు. గురుపీథం ఆధిషించటం అంత 
ర్తి 

కేరిక నది కాదు? 
య్య 

ఇదో స: బాగుంది. అది అంత తేలికకాకపోశ్తే మరి దానికోసం మిరు 

గట్టి ప్రయత్నమే చేయాలి. ఇకపోతే. మాకు ఇటువంటి (ప్రశ్నే ఎదురు 
కాదు. సంఘటనలో ఒక వ్యకి ని తప్పనినరియెనవాడుగా భావించుకున్న 

ద మ 

స్సుడు మామే ఆ ప్రశ్న ఉత్సన్నమౌతుంది. సంఘం ఆ తీరులో 
నిర్మాణం కాలేదు, ఎవరో ఒకరు ముందుకొచ్చి బాధ్యతను తన భుజ 
స్కంధాలాపె స్వీకరిస్తారు. నాకు సంబంధించినంతవరకూ, నా ఆట 
దాదాపుగా అయిపోవచ్చింది. ఇంక నేను వెళ్ళిపోతున్న స్టేనని మా వాళ్ళకు 
నేనెప్పుడో చెప్పేశాను. 
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(1957 సాధారణ ఎన్నికలకు ముందు (18-2 57) థ్రీ శ్ గురూజీ 

(వ్రాసిన ద్యానసారాంశం,) 

లో కొసభకూ, వివిధ విధానసభలకూ ప్రతినిధుల నెన్నుకునే 

నిమిత్తమై రాబోయే ఐదు నంవత్సరాల వరకూ, దేశవరిపాలనాధికారొన్ని 

వారి కప్పగించేందుగ్గాను, (వ్రజలు త్వరలోనే ఎన్నికలతో పాల్గొనబోతు 

న్నారు. ఆయా (ప్రతినిధుల న్వభావాలను బట్టి (ప్రజలకు ఎంతగానో, 

మేలునుగానీ, కీడునుగానీ చేయటానికి ఐదు నంవత్సరాల గడువు చాల 

ఎక్కువే కాగలదు. నియోజకవర్గంలోని (ప్రజలకు సమాధానం చెప్పలేక 

పోయినా, ఎన్నికల నమయంలో (ప్రజలపై ఉదారంగా కురిపించిన 

వాగ్ధానాలను నిలుపుకొనలేకషోయినా, (వతినిధులను వెనుకకు పిలిపించే 

సదుపాయం మన రాజ్యాంగంలో లేదు. అట్టి వై ఫల్యంగానీ, ఊద్దేశ్యవూర్వ 

కంగా (ప్రజాభిభామలను వమ్ముచేయటంగానీ "రదుదుగాదు. అట్టి లోషా 

లున్నన్చటికినీ, తమచే ఎన్నుకొనబిడిన. (ప్రతినిధులయొక్క అభి ప్రాయాల 

తోనూ, చేష్ణలతోనూ, తాము అమోదం వ్యక్తి కం చేయనప్పటికీ, అట్టివారిని 

మరల వెనుకకు సలిపంచే యంత్రాంగం నియోజకవర్గపు ఓటర్లకు “లేదు. 
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వెనుకకు పిలిపించే అవకాశం లేనందుకు ఫలం 

ఒక్కసారి ఎన్నికై తే తమ యొక్క నుఖప్రదమైన- ఈనాడు లాభ 
సాటిగా కూడా ఉండే. వదవులలో పూర్తి ఐదేళ్ళపాటు భృదంగా వుండ 
వచ్చుననే విషయం తెలునుకొన్న తర్వాత, అభ్యర్థులందరూ. ఆతనిని నిల 

బెస్టే రాజకీయపక్షాలూ- తప్పనిసరిగా అపరిమితమైన వాగ్దానాలు చేసారు. 

తమనే ఎన్నుకొని స్వర్గాన్ని భూమికి దించేందుకు, తమకు అవకాశమిచ్చి 

నట్లయితే, కొద్దిపాటి చదువులు గలిగినవారూ, తెలిసీ తెలియని వారూనై న 

ఓటర్త ఎదుట, తమ మాటల గారడీతో నిజంగా స్వర్గాన్నే సృష్టిస్తారు. 

సేమలోనూ, యుద్ధంలోనూ ఏ పనై నా చెల్లుతుందంటారు గదా. కాబట్టి 

ఎన్నికలు అంతే" ఇతర పక్షాలన్నింటితోనూ, ఇతర అభ్యర్థులతోనూ 

చేయబడే “యుద్ధం” లాంటిదే కాబట్టి, ఎన్నికల (ప్రచార సమయంలో చేసే 

వాగ్దానాలను తీర్చటమనేది జరుగదు. వాటిని భంగం చేయటమే అలవాటను 

కోవడం జరుగుతున్నది. ఇందులో ఏదో అవినీతి వున్నట్లుగూడా ఎవ్వరూ 

అనుకోవడం లేదు. అందుచేత మాటలగారిడీతో ఓటర్ల'పై మత్తుమందు 

చల్లటంలో అభ్యర్థులు ఒకరితో ఒకరు పోటీపడతారు. ఇట్టి అసత్య 
(ప్రచారంలో అంది వేసిన వ్య క్తిగానీ, పక్షంగానీ, అత్యధికంగా ఓట్లను 

సంపొదించుకోగలరు. వారే, (పజలకు తామిచ్చిన వాగ్దానాలను ఏ మాత్రం 

పట్టించుకోకుండానే, తమ ఇచ్చవచ్చినరీతిగా ఉపయోగించుకు నేందుకుగాను 

అధికారాన్ని చేజిక్కి_ంచుకునే అవకాశం వుంది. దీనిలో మినహాయింపు 

లుండవచ్చును. అయిసా గత అనుభవాన్నిబ టి చూచినప్పుడు అట్టివి 

ఎడారిలోని, చిన్నచిన్న నీటిపట్టులలాంటిమి మాత్రమే అనిపి స్తుంది. అట్టి 

వారు ఎన్నికయే అవకాశాలే చాల తక్కువ. 

అందుచేతనే ఓటరు యొక్క బాధ్యత చాలా “పెద్దది. ఎందుకంసే 

ఐదు సుదీర్గ సంవత్సరాలపాటు దేశభవిష్య త్తును తీర్చే “బాధ్యత అతని 

చేతుల్లోనే వంది మరి. ఒకసారి ఏదో ఒక పక్షానికి తన ఓటు వేసాడా, ఇంక 
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తన పొరబాటునుగానీ, నిర్ణయాన్నిగానీ, తద్వారా తనకు కలుగబోయే ఏ 

విధమైన హానినై నాగానీ, నివారించుకునేందుకు, లేదా సరిదిద్దుకు నేందుకు 

ఆతనికి అవకాశం లేదు. కాబటి ఓటరు గటిగా తన ఇంగితజ్లానాన్నంతా, 
లు యలు ల 

అతిముఖ్యమైన ఈ అవసర గడియలో వినియోగించి నరియైన ఎన్నిక 

చేయాలి. 

సగం సగం నిజాలు రెండు 

ఈనాడు (ప్రముఖ వ్యక్తులు, ఓటర్లకు, తమ సలహాలని స్తున్నారు. 

వాటిలో రెండు ముఖ్య సిద్ధాంతాలు (ప్రతిపాదింపబిడుతున్నాయి. అవి పాత 

సిద్ధాంతాలే; దేశంలో ఎన్నికల పద్ధతి (పారంభమయినవ్పటినుంచీ విన 

వ స్తున్నవే. వాటిల్లో కొత్త ఏమి లేదు. అయితే మళ్ళీ చెప్పటంమా [తమే 
జరుగుతోంది. వాటిల్లోఒకటి పండితజవహర్ లాల్ నెప్పూ అంతటివాడు నూచిం 

చాడు. దాని (ప్రకారం, ఆయా అభ్యర్థుల మంచిచెడులను పట్టించుకోకుండా, 

రాజకీయపక్షాన్ని మాత్రమే (వ్ర స్తుతంలో కాం|గను సంస్ధ - గుర్తించి, 

దానికే ఓట్లను వేయమని ఆయన ప్రజలకు పిలుపిచ్చారు. ఇంక రెండవది 

ఉంది. ఈ మధ్యనే దీన్ని [శ చకవ ర్రిరాజగోపాలాచారిగారు ప్రతిపాదిం 
చారు. ఎన్నికల్లో రాజకీయపక్షాలను పట్టించుకోకుండా అభ్యర్థి యొక్క 

గుణగణాలనే పరిశీలించండీ అన్నాడాయన. ఆయన చెప్పింది నిజమే. 
ఏమంసే.. శానననభలోనూ, బయటా కూడా (పభుత్వ వ్యవహారనిర్వహణా 
సమయంలో, |ప్రజా ప్రతినిధి యొక్క. సౌశీల్యమే అత్యంత ముఖ్యమైంది. 
ఈ రెండు అభిప్రాయాలూ పాక్షకంగానే నరియెనవి. ఎందుకంశేే, మంచి 

శీలమూ సమాజకార్యంపట్ల సంపూర్ణమైన నిస్వార్థ భ్ క్తిభావమూ లేనట్టి 

వ్యక్తు కులతో కూడిన రాజకీయవక్షం వక్షివాశానికీ లోనై. న. చెయ్యి + గల 

శరీరంలాంటిది. అది నిడవయోగం మాత్రమే కాదు “అది. చెవ్చుకునే 

గొపులూ, ఇచ్చకాలూ, వాగ్గానాల వలన ప్రమాదకారి కూడ. అవుతంది. 
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అలాగే వ్యక్తిగతమైన మంచి సౌశీల్యం గల అభ్యర్థులు, సమానలక్ష్యం, 

సమాన కార్యక్రమం, సమాన అనుబంధాలు లేకుండా, ఒకరితో ఒకరు 

పోటీ పడుతూ, తత్ఫలితంగా సుసంఘటితమై న ఏకత్వం గల రాజకీయ 
పక్షంగా కట్టుబడని కారణంచేత, వారంతా వివిధ యం|తోల విడిభాగాలు, 

దేనికదే చక్కగా, నిర్దష్షంగా వుంటూనే సమికృత కార్యాచరణకు నిరుప 

యోగములై నట్టుగానే, ఏమి సాధించలేరు. అందుచేత ఈ రెండు అభి 
పాయాలనూ “కోడించుకొని, జొతీయకార్యాం పట్ల (శ్రద్ధా, సౌశీల్యాలు 

గలిగి, స్వార్థం కోసం (ప్రయత్నించని, సామర్ధ్యం “కలిగిన, కలసి కృషి 

చేయగల్షిన, పొందికై. న జాతీయ భావాలుగల, అభ్యర్థులున్న రాజకీయ 

పవని. ఓటర్లు ఎన్నుకోవాలి. ఇట్టి విచక్షణజ్తానాన్ని వీనియోగించకుండా 

ఎన్నుకుంటే “తర్వాత, తర్వాత వళ్చా శ్రావవడవలనివ స్తుంది. 

అయితే అప్పుడు ఓటరు ఏం చేయాలి? ఏ రాజకీయపక్షాన్ని 

అతడు వరించాలి? ఎటువంటి అభ్యర్థివట్ల అతడు తన ఆమోదం చూపాలి? 

ఎ మునుగులో ఉన్నప్పటికీ నిరంకుశత్వాన్ని 

తిరస్కరించాలి 

ఎన్నికల్లో నిలబడిన పెద్ద పక్షాల్లో కొన్ని సమాజవాదం తమ ఆద 

ర్శంగా చెప్పుకుంటున్నాయి. జర్మనీలో ఈ సమాజవాదమే “నాజీ ఇజాొనికి” 

[తోవదీసింది. ఇదే ఇటలీలో “ఫాసిజంిగో పరిణమించింది. ఆ రాజ్యాల 

యొక్క ఉశాన, పతనాలూ, వాటితోబాటు (ప్రపంచం అనుభవించవలసి 
వచ్చిన నిరంకుశళ్వాలూ అందరికీ తెలిసినవే. అదే విషాదగొధ మన 
దేశంలో కూడా పునరావృతం కాదని చెప్పటానికి నమ్మకం చాలదు. 
ఎంతో విలువై నతన స్వేచ్చను (ప్రతి పౌరుడూ ([పాణ|ప్రదంగా కాపాడు 
కోవాలి, వ్యక్తిగా తనకున్న గౌరవాన్నీ నియంతృత్వపు దహనకాండకు 

లొంగిపోనీయరాదు. కేవలం గంజినీళ్ళ కమ్ముడుపోయే బానిసగా మారి 
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సోరాదు. కొబిట్టి అలాంటి సమాజవాద సిద్దాంతోలనబడే పాటన్నిటికీ కూడా 

అతడు పూర్తిగా దూరంగా వుండాలి. నుదృఢ నిశ్సయంతో నిలబిడీ 

ఆతడు అటువంటి సమాజ వ్యతిరేకసిర్ధాంతాలలో పొలువంచుకొ నేపాఠందరికీ 

విముఖుడు కావాలి, 
సామ్యవాదులు రష్యాతో పుస్తె ముడేనుకున్నారు. రష్యా వీరా 

నాన్ని ఇచ్చట (పతిష్టించాలని కలలు కంటున్నారు. ఆ విధానం ఏలో 

వుంటుందో ఈమధ్యనే హాంగరీలో జరిగిన సంఘటనలనుబట్టి ఊహించ 

వచ్చును. గత నలుబది సంవత్సరాలుగా కొనసొగిన వారి మనుగడ నెత్తు టే 

మడుగులమయం అయింది. మానవ చరిత్రలోని, సోగరీకతాగంధ మెరుగని 

కటికచీకటీయగాల్డో కూడా వీటికీ సొటి వేరొకటి లేదు. సామాన్య మనిషిని 

బానిసగా చేయటం, వాని అభీ[పోయాలూ, ఆలోచనలూ, బిశ్వోసాలను 

నియంత్రించటం, కేవలం ఒక నిర్జీవమై న పనిముట్టు దశకు మనిషిని దిగ 

జొర్చటం, అతని అన్ని స్వేచృలనూ, పూర్తీగా హరించటం వంటివి ఈ 
ని 

విచిత్ర సిద్ధాంతపు భయంకర పరిణామాలు మాత్రమే. కడి తరతరాల 

మన వారసత్వానికి పూర్తిగో విరుద్దం. నిజానికీ సామ్యవోదం, సమాజ 

పొదొలో దేన్నెన్నుకున్నా ఒక్క టే. ఎందుకొంటే అవి రెండూ కూడా, 

య | . 

రాజ్యాధికారాన్నీ, ధనాధికారాన్నీ వాని ద్వారా ఉత్ప త్రీ సోధనాలన్నిటినీ 

పూర్తిగా కొద్దీమంది చేతుల్లో కేంద్రీకృతం చేయగోరుతున్న- ఒకే ప్రతి 

క్రియాత్మకమై న వికృత భావనాపద్ధతికి పుట్టినిళ్సు. ఆ వీధంగా జీవన 

రంగాలన్నిటిలోనూ ఇనుపపిడికిలిని బిగించే ఉచ్చులను వ్యాప్తి చేస్తే 

తద్వారా వ్య క్రీగత మానవ జీవితాన్నీ చై తన్యరవాతమూ- సంతోష 

వీహీనమూ అయ్యేటట్లు అవీ చేస్తాయి. 
యణ. అట 

ఓకే హొందూ వ్యతిరేక కూటమిలోనీ భాగాలే ఇవీ 

 జానకీతోడు, ఈ రాజకీయ వక్షలన్నీ హీందూ వ్యతేరేకాలుగా 

శే గరీంసాయి. ఒకే విశిషమెన' ధర్మం, నంన్కృృతీ గల్గిన 
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ఒకే జొతిగా మన నుండనివ్వనిరీతిగాా హిందూ జీవన విధానంలో జోక్యం 
కల్పించుకునే అనేక చట్టాలు చేయడం, గోవు విషయంతో హిందువుల 

శ్రద్దాభావనలను గౌరవించేందుకామోదం చూపకపోవటం, ముస్తిముల పట్ట 
వారి పక్షపాత వె వై ఖరీ,-- కాం[గెను, తన పక్షం నుంచి ఎంపిక చేసే 

అభ్యర్థులలో ముస్తిములకు కొన్ని స్థానాలు కేటాయించటం, ముసి ములు 

జరిపే ఆందోళనలను [పోత్సహించటం, ఇటువంటివన్నీ, ఆయా వక్షాల 

యొక్క అహైందవ న్వభావమునూ, సిద్ధాంతాల వికృత స్వరూపాన్నీ 

వ్యక్త కం చే స్తున్నాయి. అహైందవమూ, తరుచు హైందవ విరోధమై న 

ఇట్టి వర్గాల చేతులకు అధికారపు కశ్శేలప్పగి సే నే హిందూ సమాజమూ, 

ధర్మము, సంస్కృతీ, అలాగే వారి శ్రద్ధాశేందాలన్నీ కూడా, పూర్తి రిగా 

నామరూపాలు లేకుండాపోయే (వమాదానికి లోనుకాగలవు. వారి పక్షంలో 

గూడా, కొందరు నిజంగా మంచి వ్యక్తు కులు వుండివుండవచ్చు. ఓటరు 

కేవలం అటువంటి మంచితనం చూచి వ్యామోహపడితే, అట్టి అభ్యర్థి 
నెగ్గింతర్వాత పార్టీ (క్రమశిక్షణ అనే మాటకు కట్టుబడి వుండవలసివన్సుంది. 

అతని మంచితనం, హైందవ ఆదర్శాలపట్ర అతని గౌరవం, అప్పుడు 

నిరుపషయోగమౌ తాయి. పార్టీ యం (తాంగం ఒ త్రిడిలో అతడు నలిగిపోయి 

కొట్టుకుపోతాడు. 

సరియైన ఎంపిక కోనం 

ననాతనమూ, ఆమరమూనై న విశాల హిందూ సమాజాన్ని, 

సాక్షాత్తు రూపుకట్టి నిలిచిన శాశ్వతమైన దేవతామూ ర్తిగా నేను 
పూజిస్తాను. దానికొరకు కృషి చేయటమే నా ధర్మం. దాని సేవకే 
నేనంకితమవుతాను. ఓటర్లందరకూ నాదొకవిన్నపం. వారు ఆత్మన్ఫూరితో 
స్వేచ్చగా, ధైర్యంగా తమ “ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి. 
చెవ్పుడుమాటలు విని పెడదోవ పట్టరాదు. భయానికిలోనై గానీ, తడబడి 
గానీ, ఒక వ్య క్రినో, ఒక రాజకీయపక్షాన్నో ఎన్నుకు తీరవలసిన స్థితికి 



యనం ఓటు ఎలా వేయాలి శి 767 

గురికారాదు. వారు జాగరూకులై ,. విచక్షణతో, దృఢనిశ్చయంతో-హిందు 

సమాజానికీ, హైందవజాతికీ అంకితమై నటువంటిన్నీ _ సంకుచితపక్షపాతాలు 

లేనట్టిన్నీ - (ప్రగతిశీలం, విశాల మనస్తత్వం, సమతాభావం కలిగినట్టిన్నీ_. 

తమకన్న విభిన్న ఆలోచన కల వారివట్ల అనుచితవిద్వేషం, అనవసర 
విరోధభాదాలు లేనట్లీ- (ప్రధానంగా హిందుత్వానికి చెందినటీ_ వ్య కిగత, 

లు ట్ అధి 

రాషీయ, సౌశీల్యాలు కలిగినటీ_ పదవీ, కీ రి|పతిషలు, అధికారం, 
'ఈ/ లట అవి య 

ఐశ్వర్యాలతో నిమి తం లేకుండా (పజలనూ దేశాన్నీ సేవించటానికి ధృఢ 

వ్రతులై నట్లీ ఏకోన్ముఖమై న నమైక్య కార్యాచరణ యొక్క విలువనూ, 

పద్దతినీ ఎరింగినట్లీ_ మాతృభూమిపట్ల, రాష ౦పట్ల, |ప్రజలపట్ల అచంచల 
ఛి లు య అ 0 se 

మైన భక్తిశ్రద్ధలు కలిగినట్టీ- వ్యక్తిగత సౌఖ్యాన్నేమాత్రం లెక్క పెట్ట 

కుండా, సమాజంవట్ల బాధ్యతయుతమె న కృషిని క రవ్యంగా స్వీకరించ 
వ్ యెలా అజాత 

సిద్ధంగా వున్నట్టి వారిని ఎన్నుకుంటే, వారి ఓటు విలువ వృధా కాలేదని 

అర్థం, ఆ విధంగా వారు సరియెన ఎంపిక చేస్తే ఇచట గౌరవపూర్ణమూ, 

(ప్రగతిశీలమూనై న జాతీయజీవనానికి మన (ప్రియతమ మాతృభూమిలో 

సుదృఢమై న పునాదులు వేయడానికి నహకరించినవారు కాగలరు. 



ఎన్నికల ఫలితాలు 

(పకటించిన పివ్ముట 

కోర్యక _రలకు మార్గదర్శనం 

యిన్నికలతో ముడివడీన రోజకీయాలపట్ర సో అనోస క్ మాకు. 

తెలుసుగదో? ఎన్నికలలో ఓడిపోయినవారు ఫలితోలను ఒక ఆటగా, 

ఒక వేడుకగా భావించటమేగొక జయావజయోలవట్ల సమభావంతో క ర్త 

వ్యాన్ని అనాస క్రితో చేయాలనేటువంటి సరియైన మన సంస్కృతీ భావన 

తగ్గట్టుగా వ్యవహరించాలి, గెలిచినవారిక్ ఆనందించే హకుున్నది. కొని 

అందుకు వారు ఊబ్బితబ్బిబ్బుగొరాదు. ఓడినవారు విచారించటం సహజమే. 

అంతమాత్రాన కృంగిపోరాదు; నీరు కారిపోరాదు. ఎన్నికలంటే కేవలం 

ఒకే రాజకీ యవ్యవస్థకు చెందిన కొన్ని రాజకీయవక్షాల నడుమ అడబడే 

ఒక ఆట వంటిది. ఈ [క్రీడను పూర్తిగా, స్నేహపూర్వకంగానూ, సోదర 

భావంతోనూ నిర వపొంచాలి. 

[ప్రచార సమయంలో, నిందలూ, నిష్ణురో కుల, విచ్చలవిడిగా 

రావటం సహజమే, కానీ అట్టే అవాంఛనీయమై న థావావేశాలను పూర్తిగా 
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తుడిచెయ్యాలి. మనమంతా ఒక్క" సేననీ, మన మాతృభూమికీ, మనజాతికీ, 
మనమంతా బిడ్డలమేననీ సరియైన అవగాహన, [ప్రయత్నపూర్వకంగా అల 
వరుచుకోవాలనీ, అందరూ రాజకీయ సంబంధం (ప్రస క్తి లేకుండా, 

పరస్పర సహకారంతో, మన ప్రజానీకం యొక్క సంక్షేమానికి కృషి 
చేయాలనీ నా భావన. సరిగా అర్ధ ౦ చేసుకుంపే మనందరి నడుమ, వర 

స్పర అంగీకారం కుదిరే అంశాలే అధికమనీ, విభేదాలు స్వల్పములనీ 

తెలు స్తుంది. 

ఈ దృషిని అలవరుచుకుంటే, మన |ప్రజాస్వామ్యవ్యవన_ దానిని 
అ థి 

భగ్నం చేయాలనీ, దేశంలో అల్లకల్లోలం సృషించాలనీ కోరుకునే వర్షాల 
రారా యణ ౧ 

యొక్క దాడులను తట్టుకొని జీవించగలదు. 

(జక కార్యకర్తకు (వ్రాసీన లేఖ ఇదీ) 


